
 

 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 
POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Ječmínek, o. p. s. 
adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO:26538377 
zastoupen: Mgr. Miroslavou Machkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 1624299359/0800 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Domov pro matky-otce s dětmi 
Druh sociální služby: azylové domy 
Forma poskytování: pobytová 
Identifikátor: 7321373 
Místo provozování služby: Žďár nad Sázavou 
Hlavní cílová skupina: osoby bez přístřeší 
Celková kapacita služby: 10 

pospichalova
Textový rámeček
ZK-03-2016-89, př. 2počet stran: 290
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Kapacita služby financovaná z projektu: 10 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015 č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 7 076 021 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 



Strana 5 (celkem 10)  

 
Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 45 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 

zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 
2016 usnesením č. …………………………….. 

 
 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
 
Středisko křesťanské pomoci Jihlava 
adresa: Čajkovského 9, 586 01 Jihlava 
IČO: 46259830 
zastoupen: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 1465080359/0800 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Středisko křesťanské pomoci Jihlava 
Druh sociální služby: azylové domy 
Forma poskytování: pobytová 
Identifikátor: 3813960 
Místo provozování služby: Jihlava 
Hlavní cílová skupina: osoby bez přístřeší 
Celková kapacita služby: 22 
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Kapacita služby financovaná z projektu: 20 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 2 

 
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 7 412 975 Kč 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 39 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 



Strana 10 (celkem 10)  

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava 
adresa: Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava 
IČO: 70876339 
zastoupen: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČSOB, a. s. 

číslo účtu: 203203983/0300 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Azylové ubytování Jihlava 
Druh sociální služby: azylové domy 
Forma poskytování: pobytová 
Identifikátor: 5917514 
Místo provozování služby: Jihlava 
Hlavní cílová skupina: rodiny s dětmi 
Celková kapacita služby: 13 
Kapacita služby financovaná z projektu: 12,48 
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Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,52 
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 
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Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
 

Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
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2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 
Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 8 187 056 Kč. 

2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 
Způsob poskytnutí dotace 

 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 16 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDOXXXX 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 43379168 
DIČ:  
zastoupená: Mgr. Václavem Šerákem  
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu obce Žďár nad Sázavou - zřizovatele: 20839751/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu 
Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Azylová ubytovna pro muže 
Druh sociální služby: azylové domy 
Forma poskytování: pobytová 
Identifikátor: 9794876 
Místo provozování služby: Žďár nad Sázavou 
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Hlavní cílová skupina: osoby bez přístřeší 
Celková kapacita služby: 24 
Kapacita služby financovaná z projektu: 20 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 4 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
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osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 4 034 000 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 36 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 15060233 
zastoupen: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 
číslo účtu: 2106566677/2700 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, Charitní domov 
Humpolec 
Druh sociální služby: azylové domy 
Forma poskytování: pobytová 
Identifikátor: 6897228 
Místo provozování služby: Havlíčkův Brod, Humpolec 
Hlavní cílová skupina: osoby v krizi 
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Celková kapacita služby: 12 
Kapacita služby financovaná z projektu: 12 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK a ze 
dne 8. 9. 2015, č. 0469/05/2015/ZK byla Služba zařazena do Sítě Kraje, představující 
síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 11 022 603 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 16 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 
POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDOXXXX 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Černá Pole 
organizační jednotka: Oblastní charita Třebíč 
adresa: L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč 
IČO: 44990260 
zastoupen: Mgr. Petrem Jaškem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  

Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1520431319/0800 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Domov pro matky Třebíč 
Druh sociální služby: azylové domy 
Forma poskytování: pobytová 
Identifikátor: 3499810 
Místo provozování služby: Třebíč 
Hlavní cílová skupina: matky s dětmi bez přístřeší 
Celková kapacita služby: 15 
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Kapacita služby financovaná z projektu: 15 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

  (dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 



Strana 3 (celkem 10)  

Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 9 878 800 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 24 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDOXXXX 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Černá Pole 
organizační jednotka: Oblastní charita Třebíč 
adresa: L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč 
IČO: 44990260 
zastoupen: Mgr. Petrem Jaškem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 1520431319/0800 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Azylový dům pro muže Třebíč 
Druh sociální služby: azylové domy 
Forma poskytování: pobytová 
Identifikátor: 7194393 
Místo provozování služby: Třebíč 
Hlavní cílová skupina: osoby bez přístřeší 
Celková kapacita služby: 24 
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Kapacita služby financovaná z projektu: 20 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 4 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 7 387 866 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 



Strana 5 (celkem 10)  

 
Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 50 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
 
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 
adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim  
IČO: 25918974 
zastoupen: PaeDr. Pavlem Tvrdíkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 2904903359/0800 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby:  Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 
Druh sociální služby: Domy na půl cesty 
Forma poskytování: pobytová 
Identifikátor: 5387515 
Místo provozování služby: Havlíčkův Brod 
Hlavní cílová skupina: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní 
péče 
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Celková kapacita služby: 3,72 
Kapacita služby financovaná z projektu: 3,72 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 
 (dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 4 852 129 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 8 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková 
organizace 
adresa: Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava  
IČO: 71197435 
zastoupen: PhDr. Olgou Hinkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  

Sberbank CZ, a. s. 
číslo účtu: 4200021584/6800 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako oprávněný 
poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) a je 
zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť Kraje“) za účelem zajištění 
dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 
Název sociální služby:  Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, 
příspěvková organizace 
Druh sociální služby: intervenční centrum 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 4794871 
Místo provozování služby: Jihlava 
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Hlavní cílová skupina: oběti domácího násilí 
Celková kapacita služby: 3,6 
Kapacita služby financovaná z projektu: 2,88 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,72 

 (dále jen „Služba“). 
1) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
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osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
 
 
 



Strana 4 (celkem 10)  

 
Čl. 8 

Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 
 

1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 4 620 800 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  
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3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 
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3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 
souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 

Základní povinnosti Příjemce  
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 37 podpořených služeb a kapacity dle čl. 2 
této smlouvy. 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
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provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 

z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 
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1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 

 
2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 

zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 
2016 usnesením č. …………………………….. 

 
 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTSMEM – APLA – Vysočina o. s. 
adresa: Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava  
IČO: 26652935 
zastoupen: JUDr. Dagmarou Zápotočnou, MBA 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  

Oberbank AG 
číslo účtu: 2271106199/8040 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Integrační centrum Sasov 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní 
Identifikátor: 9744860 
Místo provozování služby: Jihlava 
Hlavní cílová skupina: osoby s jiným zdravotním postižením 
Celková kapacita služby: 3,5 
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Kapacita služby financovaná z projektu: 3,5 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

 
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 3 240 450 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 14 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Denní centrum Barevný svět, o. p. s. 
adresa: Okružní 962/13, 674 01 Třebíč  
IČO: 29277418 
zastoupen: Mgr. et Bc. Petrou Tučkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 2816167339/0800 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Tréninková kavárna Splněný sen 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 7050155 
Místo provozování služby: Třebíč 
Hlavní cílová skupina: osoby s mentálním postižením 
Celková kapacita služby: 4,75 
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Kapacita služby financovaná z projektu: 4,75 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let:   
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
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osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 5 019 058 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 16 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
 



Strana 9 (celkem 10)  

2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
 
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s. 
adresa: Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava  
IČO: 02285266 
zastoupen: Jiřinou Kocmanovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   ERA – Poštovní spořitelna 

číslo účtu: 260661892/0300 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Poradenské centrum pro pracovní rehabilitaci a integraci neslyšících 
a nedoslýchavých v Kraji Vysočina 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 2459280 
Místo provozování služby: Jihlava 
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Hlavní cílová skupina: osoby se sluchovým postižením 
Celková kapacita služby: 1,3 
Kapacita služby financovaná z projektu: 1,3 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

 
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 8. 9. 2015, č. 0469/05/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  
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2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 
závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
 



Strana 4 (celkem 10)  

Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 1 894 100 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 12 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 
adresa: Kněžice 109, 675 21 Okříšky  
IČO: 25557475 
zastoupen: RNDr. Jozefem Zeťkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 1466732339/0800 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Klub Lebeda 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní 
Identifikátor: 1429938 
Místo provozování služby: Velké Meziříčí 
Hlavní cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením 
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Celková kapacita služby: 3,55 
Kapacita služby financovaná z projektu: 3,55 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 8. 9. 2015, č. 0469/05/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 4 292 942 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 32 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 



Strana 8 (celkem 10)  

m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 18631521/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby:  Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 9042100 
Místo provozování služby: Havlíčkův Brod 
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Hlavní cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
Celková kapacita služby: 11,185 
Kapacita služby financovaná z projektu: 10,84945 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,33555 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
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osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 16 363 874 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 70 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 18631521/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby:  Komunitní tým – sociální rehabilitace Pelhřimov 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 8060062 
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Místo provozování služby: Pelhřimov 
Hlavní cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
Celková kapacita služby: 8,235 
Kapacita služby financovaná z projektu: 7,98795 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,24705 

 
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  
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2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 
závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 11 194 587 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 49 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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RK-16-2016-33, př. 2  
Počet stran:  

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr.et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 18631521/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Tým podpory v zaměstnávání – sociální rehabilitace Havlíčků Brod 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 3177945 
Místo provozování služby: Havlíčkův Brod 
Hlavní cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
Celková kapacita služby: 2,515 
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Kapacita služby financovaná z projektu: 2,515 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
 
 
 
 



Strana 4 (celkem 10)  

Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 3 793 293 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 2 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 
POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 18631521/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Tým podpory v zaměstnávání – sociální rehabilitace Pelhřimov 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 6983655 
Místo provozování služby: Pelhřimov 
Hlavní cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Celková kapacita služby: 2,515 
Kapacita služby financovaná z projektu: 2,515 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
 

Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 
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1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 3 793 293 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 12 
Způsob poskytnutí dotace 
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1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 
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4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb, 
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 

 
 
 
 

Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  
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Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 2 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 

z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 
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n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 

zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 
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                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
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    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 
Organizační jednotka: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad 
Sázavou  
IČO: 44990260 
zastoupen: Ing. Janou Zelenou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   ČSOB, a. s. 

číslo účtu: 110889787/0300 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví Žďár nad 
Sázavou 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
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Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 1121256 
Místo provozování služby: Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí 
Hlavní cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
Celková kapacita služby: 5,12 
Kapacita služby financovaná z projektu: 5,0176 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,1024 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  
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2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 

Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 
 

1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 6 363 712 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  
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3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 
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3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 
souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 

Základní povinnosti Příjemce  
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 21 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 
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l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 

z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 

zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Černá Pole 
organizační jednotka: Oblastní charita Třebíč 
adresa: L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč 
IČO: 44990260 
zastoupen: Mgr. Petrem Jaškem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  

Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1520431319/0800 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Paprsek naděje – centrum služeb pro podporu duševního zdraví 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
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Identifikátor: 7978014 
Místo provozování služby: Třebíč 
Hlavní cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
Celková kapacita služby: 7,03 
Kapacita služby financovaná z projektu: 6,5379 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,4921 

 (dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK a ze 
dne 8. 9. 2015, č. 0469/05/2015/ZK, byla Služba zařazena do Sítě Kraje, představující 
síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  
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2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 
závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 7 885 656 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 



Strana 5 (celkem 10)  

 
Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 43 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Černá Pole 
organizační jednotka: Oblastní charita Třebíč 
adresa: L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč 
IČO: 44990260 
zastoupen: Mgr. Petrem Jaškem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 1520431319/0800 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: TaxiS sociální rehabilitace 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
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Identifikátor: 8750682 
Místo provozování služby: Třebíč 
Hlavní cílová skupina: osoby se zdravotním postižením 
Celková kapacita služby: 3,1479 
Kapacita služby financovaná z projektu: 3,1479 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  
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2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 
závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 3 792 000 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 5 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
TyfloCentrum, o. p. s. 
adresa: Brněnská 626/8,586 01 Jihlava 
IČO: 26908042 
zastoupen: Mgr. Ivetou Bělovovou Dolejší 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 1468239329/0800 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Sociální rehabilitace 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 7432985 
Místo provozování služby: Jihlava 
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Hlavní cílová skupina: osoby se zrakovým postižením 
Celková kapacita služby: 0,5 
Kapacita služby financovaná z projektu: 0,39 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,11 

 (dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 8. 9. 2015, č. 0469/05/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
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osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 500 616 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 11 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava 
adresa: Komenského 1364/36a, 586 01 Jihlava 
IČO: 65761979 
zastoupen: Ing. Evou Kantorovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   GE Money Bank, a. s. 

číslo účtu: 153984370/0600 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 3107113 
Místo provozování služby: Jihlava 
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Hlavní cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 
Celková kapacita služby: 7,2 
Kapacita služby financovaná z projektu: 6,624 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,576 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
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osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 9 990 765 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 54 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Vrátka, z. s. 
adresa: L. Pokorného 56/19, 674 01 Třebíč 
IČO: 22681841 
zastoupen: Bc. Irenou Rybníčkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  

Waldviertler Sparkasse AG 
číslo účtu: 4500010078/7940 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Vrátka o. s. - Chráněná kavárna; Vrátka o. s. - Kytky u Vrátek 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 
Identifikátor: 2778597 
Místo provozování služby: Třebíč 
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Hlavní cílová skupina: osoby se zdravotním postižením 
Celková kapacita služby: 3 
Kapacita služby financovaná z projektu: 3 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 8. 9. 2015, č. 0469/05/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
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osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 1 754 000 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 

 
 
 
 



Strana 7 (celkem 10)  

Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 18 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
STŘED, z. ú. 
adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 
IČO: 70870896 
zastoupen: Mgr. Martinou Bártovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  

Waldviertler Sparkasse AG 
číslo účtu: 9500006266/7940 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Šance ve STŘEDu 
Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
Forma poskytování: ambulantní 
Identifikátor: 6589752 
Místo provozování služby: Třebíč 



Strana 2 (celkem 10)  

Hlavní cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
Celková kapacita služby: 1,9 
Kapacita služby financovaná z projektu: 1,9 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  
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2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 
závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 2 865 708 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 26 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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RK-16-2016-33, př. 2  
Počet stran:  

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Benediktus, z. s. 
adresa: Klášterní 60, 5836 01 Chotěboř  
IČO: 70868832 
zastoupen: Ing. Martinem Jindrou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   GE Money Bank, a. s. 

číslo účtu: 155402290/0600 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby:  Benediktus, z. s. 
Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
Forma poskytování: ambulantní 
Identifikátor: 1629813 
Místo provozování služby: Chotěboř 
Hlavní cílová skupina: osoby s mentálním postižením 
Celková kapacita služby: 3,234 
Kapacita služby financovaná z projektu: 3,234 
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Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 
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Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
 

Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
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2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 
Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 3 491 900 Kč 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 
Způsob poskytnutí dotace 

 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,  

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 6 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace 
adresa: V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČO: 71184601 
zastoupen: Mgr. Hanou Šerákovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 19-4614200267/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby:  Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace 
Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
Forma poskytování: ambulantní 
Identifikátor: 9868644 
Místo provozování služby: Náměšť nad Oslavou 
Hlavní cílová skupina: osoby s mentálním postižením 
Celková kapacita služby: 3,353 
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Kapacita služby financovaná z projektu: 2,85005 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,50295 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 3 475 487 Kč.  

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 9 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace 
adresa: Dobešovská 1, 394 94 Černovice  
IČO: 70659001 
zastoupen: Ing. Františkem Vránkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 78-0042070277/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby:  Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace 
Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
Forma poskytování: ambulantní 
Identifikátor: 4748179 
Místo provozování služby: Černovice 
Hlavní cílová skupina: osoby s mentálním postižením 
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Celková kapacita služby: 7 
Kapacita služby financovaná z projektu: 7 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

 
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
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osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši  8 536 000 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 45 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 



Strana 10 (celkem 10)  

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 18631521/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna Bludiště 
Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
Forma poskytování: ambulantní 
Identifikátor: 6772929 
Místo provozování služby: Chotěboř 
Hlavní cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením 
Celková kapacita služby: 2,163 
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Kapacita služby financovaná z projektu: 2,163 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

(dále jen „Služba“). 
2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 

sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
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Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 2 253 100 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 10 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 



 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDxxxx  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 15060233 
zastoupen: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 
číslo účtu: 2106566677/2700 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako 
oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a 
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina („Síť 
Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby: 

Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna 
Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
Forma poskytování: ambulantní 
Identifikátor: 8855871 
Místo provozování služby: Ledeč nad Sázavou 
Hlavní cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením 
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Celková kapacita služby: 3,186 
Kapacita služby financovaná z projektu: 3,186 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

 
(dále jen „Služba“). 

2) Účelem této smlouvy je dále poskytnutí účelové dotace z projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů výše uvedené sociální služby. Dotace je poskytnuta 
jako vyrovnávací platba za poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu ani nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Řízení o zařazení do Sítě Kraje 
 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 

v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních 
služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. 
Na základě usnesení zastupitelstva Kraje ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/08/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Sítě Kraje, představující síť veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Sítě Kraje Příjemce prokázal, že je schopen zajistit 

dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě. 
 

Čl. 5 
Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 

 
1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje 

zakládá povinnost Příjemce k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a 
rozsah jsou vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Sítě Kraje a vyhodnocuje nutnost změn Sítě Kraje v 

závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb 
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osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání 
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména kapacita, místo 
provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 6 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a 
dalšími právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění 

služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv 

na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
 

Čl. 7 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména 
Rozhodnutím Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011) o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a 

optimálních výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních 
služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Sítě Kraje je uplatňován výpočet rozdílem 

optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě složky stanoveny ve 
Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - 
Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 
usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším usnesením rady kraje, 
a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden v tomto 
dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy.  
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Čl. 8 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do Sítě 

Kraje a se zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování Služby a nezjedná 
dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany Kraje, může být platnost 
pověření ze strany kraje ukončena a Příjemce ze Sítě Kraje vyřazen i před uplynutím 
stanovené doby. V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti 
tohoto pověření podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky 
nebo část vyrovnávací platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba 
odpovídající době platnosti pověření. 

 
Čl. 9 

Výkon veřejné služby 
 

1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 
2011. 

2) Příjemce uzavřením této smlouvy akceptuje toto pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Kraj Vysočina a Příjemce touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a 
jejich účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 10 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené v čl. 2 této smlouvy v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018 ve výši 3 236 700 Kč. 

 
2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 11 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 



Strana 5 (celkem 10)  

 
Čl. 12 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) První část dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy ve 
výši připadající na dvouměsíční období. Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na 
projekt zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude 
záloha na provozování sociální služby dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše 
dotace přiznané Příjemci stejnou procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí pro financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt IV. 

2) Veškeré další platby budou poskytovány na základě žádosti o platbu podané 
Příjemcem, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za 
monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Úhrnná výše poskytnutých 
plateb nesmí překročit výši dotace stanovené v této smlouvě. Odbor sociálních věcí 
v rámci realizace projektu zveřejní dokument Závazná pravidla pro použití 
poskytnutých prostředků, která budou obsahovat konkretizaci ustanovení tohoto 
článku. 

3) Žádost o platbu bude podávána zpravidla po uzavření monitorovacího období dle čl. 15 
této smlouvy a bude zpracována podle Metodiky k podávání žádostí o platbu a 
monitorovacích zpráv v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina – individuální projekt IV. V této metodice bude upraveno také podání 
závěrečné žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy. Součástí žádostí o platbu 
bude také vyúčtování skutečně vynaložených výdajů za příslušné monitorovací období 
a soupiska účetních dokladů umožňující kontrolu uznatelnosti výdajů. 

4) Příjemce je povinen provést opravy a doplnění žádosti o platbu a monitorovací zprávy 
podle pokynů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a v termínech 
tímto odborem stanovených. 

5) Platby budou prováděny zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. 
Tento termín může být ze strany Kraje Vysočina překročen z objektivních důvodů, 
zejména pokud nedojde k poskytnutí finančních prostředků ze strany MPSV anebo 
pokud bude žádost o platbu podaná příjemcem neúplná. 

6) Na základě pokynu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina může být 
stanoveno mimořádné monitorovací období a podána mimořádná žádost o platbu. 

 
Čl. 13 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 6. 
2016 do 31. 12. 2018 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2019. 

 
2) Podmínky použití dotace a uznatelnost nákladů se řídí Specifickou částí pravidel pro 

žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady v platném znění zveřejněném na 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce - aktuální znění tohoto dokumentu 
je pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu závazné. Uznatelné 
náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 1. 6. 
2016. 

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou 
Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 
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skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném znění 
označeny jako náklady neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 
sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti 
je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 
období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 
dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravenky, 

f) výdaje na finanční leasing,  
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy  
o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 
výlohy, jakož i depozitní poplatky 

j) výdaje, které nelze účetně doložit, 
k) náklady, které jsou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 

pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 
v platném znění označeny jako náklady neuznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady v platném 
znění, řídí se podmínky uznatelnosti nákladů tímto dokumentem. 
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Čl. 14 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a použití k účelu stanovenému touto smlouvou, 
b) realizovat poskytovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy 
a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“ a registračním číslem 
daného projektu po jeho písemném sdělení odborem sociálních věcí. 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad, 

e) zajistit naplnění indikátorů projektu v počtu 8 osob a kapacity dle čl. 2 této smlouvy. 
f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři, konzultovat je předem s odpovědnými 
pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být 
provedeny pouze na základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních 
věcí, 

l) poskytovat sociální služby v souladu s ustanovením čl. 2 této smlouvy, 
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m) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s vnitrostátními prostředky, 

n) dodržet maximální výši vyrovnávací platby dle této smlouvy. 
 
 

Čl. 15 
Monitorovací zprávy 

 
1) Monitorovací období je smluvními stranami sjednáno v délce 3 kalendářních měsíců. 

První monitorovací období a je sjednáno v délce 4 měsíce a začíná okamžikem nabytí 
účinnosti této Smlouvy a končí dne 30. 9. 2016. Každé další monitorovací období 
začíná dnem následujícím po ukončení předcházejícího monitorovacího období. 

2) Příjemce je povinen předložit vždy do 10 kalendářních dnů od ukončení dílčího 
monitorovacího období průběžnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu dle 
ustanovení čl. 12 této Smlouvy. Monitorovací zpráva bude obsahovat popis realizace 
předmětu plnění za dané monitorované období v předepsané struktuře.  

3) Za poslední sledované období nahradí průběžnou monitorovací zprávu závěrečná 
monitorovací zpráva obsahující i závěrečné vyúčtování celého plnění této smlouvy. 
Závěrečnou zprávu je Příjemce povinen předložit spolu se závěrečnou žádostí o platbu 
a celkovým vyúčtováním do 20 kalendářních dnů po ukončení plnění této smlouvy, ať 
už jde o řádné či mimořádné ukončení Smlouvy. 

4) Příjemce je povinen řídit se pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

5) Součástí monitorovací zprávy je také prokazování naplnění monitorovacích indikátorů 
projektu, při kterém je Příjemce povinen se řídit pokyny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
Čl. 16 

Kontrola 
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 14 písm. a) – písm. e) a písm. h) – 
písm. n) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 16 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 17 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že provoz sociální služby byl podpořen Krajem. 
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2) Příjemce je povinen zajišťovat publicitu projektu, z něhož je služba financována. Při 
zajištění publicity se řídí pokyny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a dalšími dokumenty uveřejněnými na www.esfcr.cz. 

 
 
                                                                   Čl. 18 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  
 

2) V případě nesplnění cílových hodnot indikátorů bude stanovena sankce podle 
příslušného ustanovení Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 

 
3) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 19 

Závěrečná ujednání 
 

1) Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil a souhlasí s nimi. 
Příjemce dále prohlašuje, že se seznámil s Obecnou částí pravidel pro žadatele a 
příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce, kapitoly 5 až 7 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost a zavazuje se poskytnutou dotaci využít 
v souladu s těmito pravidly a souhlasí s nimi, dostupné na adrese: 
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 
 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 5. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 



Strana 10 (celkem 10)  

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 




