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Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 schválený Radou Zlínského kraje dne
16. 12. 2019, č. usnesení 0987/R30/19, se upravuje a doplňuje následujícím způsobem.

1.

V článku I. odstavci 2. se text „… Podmínkami pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory
k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji …“ ruší a nahrazuje textem
„… Podmínkami pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském
kraji …“.

2.

V článku IV. odstavci 1. se text (číslice) „… 63.000.000 Kč“ ruší a nahrazuje textem (číslicí)
„… 63.300.000 Kč“.

3.

V článku IV. odstavci 1. písm. b) se text (číslice) „… 21.000.000 Kč“ ruší a nahrazuje textem
„… 21.300.000 Kč“.

4.

V článku IV. se odstavec 8. ruší a nahrazuje se novým odstavcem 8. v následujícím znění:
Příjemci podpory budou pověřeni Zlínským krajem k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 včetně, následně na období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021 včetně a následně na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 včetně, v rámci
Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“). Pověření
na každý kalendářní rok (ev. jeho část) bude vydáno samostatně.

5.

V článku VIII. odstavci 5. se text „… Tabulkách č. 1 až č. 4“ ruší a nahrazuje textem „… Tabulkách
č. 1 až č. 3“.

6.

V článku VIII. odstavci 5. se původní tabulka „Tabulka č. 2: Indikátor ambulantních služeb sociální
péče za rok 2021 a 2022“ a „Tabulka č. 4: Indikátor terénních služeb sociální péče za rok 2021
a 2022“, včetně textu uvedeného kurzívou pod oběma tabulkami, ruší a nahrazují se novou
tabulkou „Tabulka č. 3: Indikátor ambulantních a terénních služeb sociální péče pro rok 2021
a 2022“ v následujícím znění:
Tabulka č. 3: Indikátor ambulantních a terénních služeb sociální péče pro rok 2021 a 2022
Druh
sociální služby

Centra denních
služeb

Skupina sociální služby*
Forma
poskytování

Cílová
skupina

Počet
jednotek
sociální
služby
Celkový
počet hodin
Počet
přímé péče
průměrných
na průměrný
přepočtených
přepočtený
úvazků PP
úvazek
PP/rok**

2

Indikátor

663

Minimální
počet hodin
přímé péče
na průměrný
přepočtený
úvazek
PP/den

3,0

Druh
sociální služby

Skupina sociální služby*
Forma
poskytování

Cílová
skupina

Počet
jednotek
sociální
služby

Denní stacionáře

Celkový
počet hodin
Počet
přímé péče
průměrných
na průměrný
přepočtených
přepočtený
úvazků PP
úvazek
PP/rok**

Osobní asistence

Celkový
počet hodin
Počet
přímé péče
průměrných včetně cesty
přepočtených na průměrný
úvazků PP
přepočtený
úvazek
PP/rok**

Pečovatelská
služba

Celkový
počet hodin
Počet
přímé péče
průměrných včetně cesty
přepočtených na průměrný
úvazků PP
přepočtený
úvazek
PP/rok**

Indikátor

663

Minimální
počet hodin
přímé péče
na průměrný
přepočtený
úvazek
PP/den

3,0

994

Minimální
počet hodin
přímé péče
včetně cesty
na průměrný
přepočtený
úvazek
PP/den

4,5

994

Minimální
počet hodin
přímé péče
včetně cesty
na průměrný
přepočtený
úvazek
PP/den

4,5

* U těch druhů sociálních služeb, u nichž v rámci skupiny sociální služby není uvedena forma poskytování,
ani cílová skupina sociální služby, je stanoven jednotný obvyklý náklad na jednotku pro daný druh sociální
služby bez ohledu na formu poskytování a cílovou skupinu sociální služby.
** Pro rok 2021 a 2022 je roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči 221 dnů
(tj. 252 pracovních dnů roku 2021, 2022 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona
o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3 %) = 221 dnů).
V případě, že sociální služba bude poskytována kratší období než kalendářní rok, bude roční hodnota počtu
odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči alikvotně krácena, tj. 1/12 za každý započatý kalendářní
měsíc poskytování sociální služby, popř. 1/365 za každý den poskytování sociální služby.

7.

V článku VIII. odstavci 5. se původní tabulka „Tabulka č. 3: Indikátor terénních služeb sociální péče
za rok 2020“ přečísluje na tabulku „Tabulka č. 2: Indikátor terénních služeb sociální péče za rok 2020“.

8.

V článku XI. odstavci 3. bodu 3.1. se písm. b) a písm. f) ruší v plném rozsahu bez náhrady a původní
písm. c), d), e) se přečíslují nově na písm. b), c), d).

9.

V článku XVI. odstavci 1. se text „… bude poskytovateli sociální služby na jeho běžný účet
vyplácena každoročně ve dvou zálohách“ ruší a nahrazuje textem „… bude v roce 2021 a 2022
poskytovateli sociální služby na jeho běžný účet vyplacena jednorázově, a to nejpozději
do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti Veřejnoprávní smlouvy, příp. převzetí Rozhodnutí
pro aktuální rok“.

10. V článku XVI. odstavci 1. se bod 1.1. a bod 1.2. ruší v plném rozsahu bez náhrady.
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11. V článku XVII. odstavci 1. se text „… Tabulkách č. 5 až č. 7“ ruší a nahrazuje textem „… Tabulkách
č. 4 až č. 6“.
12. V článku XVII. odstavci 1. se původní tabulka „Tabulka č. 5: Termíny předložení Rozpočtu
za jednotlivé sociální služby pro rok 2020“ přečísluje na tabulku „Tabulka č. 4: Termíny předložení
Rozpočtu za jednotlivé sociální služby pro rok 2020“.
13. V článku XVII. odstavci 1. se původní tabulka „Tabulka č. 6: Termíny předložení Rozpočtu
za jednotlivé sociální služby pro rok 2021“ přečísluje na tabulku „Tabulka č. 5: Termíny předložení
Rozpočtu za jednotlivé sociální služby pro rok 2021“ a v posledním řádku tabulky se text
„do 20. 2. 2022“ ruší a nahrazuje textem „do 5. 2. 2022“.
14. V článku XVII. odstavci 1. se původní tabulka „Tabulka č. 7: Termíny předložení Rozpočtu
za jednotlivé sociální služby pro rok 2022“ přečísluje na tabulku „Tabulka č. 6: Termíny předložení
Rozpočtu za jednotlivé sociální služby pro rok 2022“ a v posledním řádku tabulky se text
„do 20. 2. 2023“ ruší a nahrazuje textem „do 5. 2. 2023“.
15. V článku XVIII. odstavci 1. se text „… do 20. února 2022 včetně …“ ruší a nahrazuje textem
„… do 5. února 2022 včetně …“ a text „… do 20. února 2023 včetně …“ se ruší a nahrazuje textem
„… do 5. února 2023 včetně …“.
16. V článku XVIII. odstavci 13. se text „… do 20. února 2022 …“ ruší a nahrazuje textem
„… do 5. února 2022 …“ a text „… do 20. února 2023 …“ se ruší a nahrazuje textem
„… do 5. února 2023 …“.
17. V článku XVIII. odstavci 14. v první větě se text v závorce „(statutárním zástupcem posunout
do stavu „Ke schválení krajem“)“ ruší a nahrazuje textem „(statutárním zástupcem nebo jím
pověřenou osobou posunout do stavu „Ke schválení krajem“)“, text „… do 21. února 2022 …“
se ruší a nahrazuje textem „… do 5. února 2022 …“ a text „… do 21. února 2023 …“ se ruší
a nahrazuje textem „… do 5. února 2023 …“. Ve druhé větě se text „… resp. roku 2022 a 2023 …“
ruší a nahrazuje textem „… resp. po 5. únoru 2022 a 2023 …“.
18. V článku XVIII. se odstavec 15. ruší a nahrazuje se novým odstavcem 15. v následujícím znění:
Poskytovatel sociální služby je povinen Odboru sociálních věcí KÚZK předložit, v termínu
do 31. července 2021 (v případě Veřejnoprávní smlouvy pro rok 2020, příp. Rozhodnutí pro rok
2020), kopii daňového přiznání včetně kopií účetních výkazů za rok 2020, tzn. Rozvahu za IČO,
Výkaz zisku a ztrát za IČO a Výkaz zisku a ztrát za jednotlivé identifikátory sociálních služeb,
pro účely posouzení výše přiměřeného zisku, a to ve formě a struktuře stanovené tímto odborem.
Poskytovatel sociální služby je povinen Odboru sociálních věcí KÚZK předložit, v termínu
do 31. července 2022 (v případě Veřejnoprávní smlouvy pro rok 2021, příp. Rozhodnutí pro rok
2021), resp. v termínu do 31. července 2023 (v případě Veřejnoprávní smlouvy pro rok 2022,
příp. Rozhodnutí pro rok 2022), kopii daňového přiznání včetně kopií účetních výkazů za rok
2021, resp. za rok 2022, tzn. Rozvahu za IČO, Výkaz zisku a ztrát za IČO. Dále je povinen
pro posouzení výše přiměřeného zisku, ve formě a struktuře stanovené tímto odborem, předložit
dokumenty za jednotlivé identifikátory sociálních služeb, které jsou pověřeny Zlínským krajem
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, tj. Výkaz zisku a ztrát a Hlavní kniha, které
musí být označeny identifikátorem sociální služby.
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19. V článku XVIII. se odstavec 16. ruší a nahrazuje se novým odstavcem 16. v následujícím znění:
Poskytovatel sociální služby je povinen Odboru sociálních věcí KÚZK předložit, v termínu
do 31. července 2021 (v případě Veřejnoprávní smlouvy pro rok 2020, příp. Rozhodnutí pro rok
2020), podklady pro posouzení vyrovnávací platby, a to ve formě a struktuře stanovené tímto
odborem.
20. V článku XX. odstavci 2. bodu 2.1. se text „… Tabulce č. 8“ ruší a nahrazuje textem „… Tabulce č. 7“.
21. V článku XX. odstavci 2. bodu 2.1. se původní tabulka „Tabulka č. 8: Způsob výpočtu krácení
finanční podpory pro rok 2020, 2021 a 2022“ přečísluje na tabulku „Tabulka č. 7: Způsob výpočtu
krácení finanční podpory pro rok 2020, 2021 a 2022“.
22. V článku XXII. se text „… e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz“ ruší a nahrazuje textem
„… e-mail: m.vykoukalova@kr-zlinsky.cz“.
23. V článku XXIII. se Seznam tabulek aktualizuje následovně:
Tabulka č. 1: Indikátor ambulantních služeb sociální péče za rok 2020
Tabulka č. 2: Indikátor terénních služeb sociální péče za rok 2020
Tabulka č. 3: Indikátor ambulantních a terénních služeb sociální péče pro rok 2021 a 2022
Tabulka č. 4: Termíny předložení Rozpočtu za jednotlivé sociální služby pro rok 2020
Tabulka č. 5: Termíny předložení Rozpočtu za jednotlivé sociální služby pro rok 2021
Tabulka č. 6: Termíny předložení Rozpočtu za jednotlivé sociální služby pro rok 2022
Tabulka č. 7: Způsob výpočtu krácení finanční podpory pro rok 2020, 2021 a 2022
24. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
25. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem schválení Radou Zlínského kraje.

Mgr. Helena Miklová
vedoucí odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje

V y v ě š e n o dne: 17. 3. 2021
S e j m u t o dne:
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