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Dotační program 
Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a 

multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou 
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022           

 
1. Název dotačního programu 

„Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví  
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou 
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022“ (dále jen „Dotační 
program pro CDZ a MDT 2022“). 

 

2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory 

Dotační program pro CDZ a MDT 2022 vychází z oblasti podpory definované v čl. I. 
bod 2) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem (dále jen „Zásady“) a je ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. e) Zásad Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje.  V rámci dotačního programu bude podpořena 
oblast vybraných poskytovatelů služeb center duševního zdraví (dále jen „CDZ“)  
a multidisciplinárních týmů (dále jen „MDT“).  

Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. xx/xxZ/2022 ze dne 27. 6. 2022 dle § 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o rozpočtových pravidlech“), na podporu sociálních služeb definovaných 
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), které poskytují služby CDZ a MDT. 

 

3. Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu 

Poskytnutím podpory podle tohoto dotačního programu plní kraj svoji povinnost zajistit 
dostupnost poskytování služeb CDZ a MDT na svém území v souladu 
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona  
o sociálních službách. 

Cílem dotačního programu pro rok 2022 je zabezpečení poskytování sociální části  
již existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a podpora 
dalšího rozvoje sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v Ústeckém kraji. 
Z dotačního programu lze podpořit okruhy činností související s poskytováním služeb 
CDZ pro lidi se závažným duševním onemocněním a MDT pro cílové skupiny dětí, lidí 
s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením, 
přičemž podmínkou těchto služeb je, aby byla poskytována jak zdravotní část, tak část 
sociální. 

Služby musí splňovat podmínky stanovené ve Standardu služeb poskytovaných 
v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným chronickým duševním 
onemocněním (SMI) (dále jen „Standard CDZ“) a ve Standardech péče poskytované 
multidisciplinárními týmy na podporu duševního zdraví dětí, lidí s demencí, lidí  
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro účely dotačního 
programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních 
týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí  
s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále jen „Standard MDT“), které tvoří 
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přílohy Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních 
služeb v programu Dotační program pro financování sociální části center duševního 
zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí  
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále 
jen „Metodika pro CDZ a MDT 2022“). 

Dotace v programu pro financování sociální části CDZ a MDT pro cílové skupiny dětí, 
lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením 
bude poskytnuta za účelem rozvoje a zabezpečení sítě služeb pro lidi s duševním 
onemocněním, které jsou poskytovány v souladu s Národním akčním plánem  
pro duševní zdraví 2020-2030.   

Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout na částečné krytí vyrovnávací platby, 
která se týká financování běžných výdajů souvisejících se zajištěním činnosti CDZ  
a MDT.  

Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout na úhradu uznatelných nákladů, 
které jsou uvedeny v Metodice pro CDZ a MDT 2022. 

 

4. Okruh způsobilých žadatelů 

Předmětem podpory jsou vybrané registrované sociální služby poskytované na území 
Ústeckého kraje. Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich 
poskytovatelé obdrželi Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby (dále jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje na období 2022-2024 (dále jen „Základní síť kraje“). 

Okruh způsobilých žadatelů je předem definován Ministerstvem zdravotnictví ČR 
v Seznamu poskytovatelů služeb CDZ a MDT. V Ústeckém kraji to jsou: 

1. Fokus Labe, z. ú. - CDZ Ústí nad Labem; 

2. Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z. ú. - MTDZ pro seniory (Litoměřice); 

3. DRUG–OUT Klub, z.s. - Ambulantní adiktologické služby – Adiktologický 
multidisciplinární tým (Ústí nad Labem). 

 

5. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře            

Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné 
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 
2011 o použití článku 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), (dále jen „Rozhodnutí EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou 
součástí Základní sítě kraje, obdržely Pověření k poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše 
vyrovnávací platby. 
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6. Určený finanční objem na Dotační program pro CDZ a MDT 2022 

Finanční objem určený na Dotační program pro CDZ a MDT 2022 je dán výší 
přidělených finančních prostředků Ústeckému kraji z rozpočtu Ministerstvem 
zdravotnictví ČR a činí 6 970 000,- Kč. 

Poskytnutá dotace je účelovou neinvestiční dotací ke krytí nejvýše 100 %  celkových 
nákladů služeb zahrnutých v žádosti. 

Pokud požadavky ze žádostí převýší výši finančních prostředků určených na tento 
dotační program, bude využit systém redukčních koeficientů pro stanovení reálné výše 
dotace. 

Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. další dotační programy 
kraje, dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy 
zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace.  

 

7. Spolufinancování z ESF 

V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, 
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím 
grantového projektu nebo jiného projektu, bude dotace přidělená na službu z rozpočtu 
kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin 
(případně poměr daný počtem dnů - denin) a podíl okamžité kapacity, resp. 
průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé péči nebo lůžek, 
služby financované z ESF. 

 

8. Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory 

 

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro CDZ a MDT 
2022.  

 

Způsob a místo podávání žádostí 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na elektronickém formuláři, který 
je přílohou č. 2 tohoto vyhlášení. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení. 

Formulář žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-
ustecky.cz. Cesta k dokumentu: Sociální péče a Pakt zaměstnanosti/ Dotace/ Dotační 
program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních 
týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí  
s nařízeným ochranným léčením/ Dotační program pro financování sociální části 
center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí  
s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením  
pro rok 2022. Přímý odkaz: Dotační program pro financování sociální části center duševního 

zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou 

závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) 

Dokumenty jsou zveřejněné také na webových stránkách Ústeckého kraje v panelu 
Dotace/ Oblast sociálních věcí/ Programové dotace-Regionální podpůrný fond 

http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-pro-financovani-socialni-casti-center-dusevniho-zdravi-a-multidisciplinarnich-tymu-pro-cilove-skupiny-deti-lidi-s-demenci-lidi-s-problematikou-zavislosti-a-lidi-s-narizenym-ochrannym-lecenim-pro-rok-2022/ms-285644/p1=285644
https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-pro-financovani-socialni-casti-center-dusevniho-zdravi-a-multidisciplinarnich-tymu-pro-cilove-skupiny-deti-lidi-s-demenci-lidi-s-problematikou-zavislosti-a-lidi-s-narizenym-ochrannym-lecenim-pro-rok-2022/ms-285644/p1=285644
https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-pro-financovani-socialni-casti-center-dusevniho-zdravi-a-multidisciplinarnich-tymu-pro-cilove-skupiny-deti-lidi-s-demenci-lidi-s-problematikou-zavislosti-a-lidi-s-narizenym-ochrannym-lecenim-pro-rok-2022/ms-285644/p1=285644
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ústeckého kraje. Přímý odkaz: Sociální věci: Programové dotace – Regionální podpůrný 

fond Ústeckého kraje: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) 

 

Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v čl. VI. 
odst. 5 a 6) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 7. srpna 2022. Pro podání 
žádosti poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko přijetí 
podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na:  

 epodatelnu: epodatelna@kr-ustecky.cz 

nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva. 

Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v čl. VI. odst. 5) a 6) Zásad, 
(např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti 
doručené na jiné adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti 
nejsou doručeny řádně nebo včas, a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to 
možné). 

 

Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména: 

a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. 
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další 
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském 
oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii; 

b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické 
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele 
o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii; 

c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má 
registrační povinnost), a to v kopii;  

d) doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; 

e) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci 
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů  
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, 
jedná-li se o evidující osobu – viz čl. VI, bod 1, písm. f) Zásad pro poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem; úplný výpis  
z evidence skutečných majitelů lze nahradit výpisem částečným u právnických 
osob v právní formě nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně prospěšné 
společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob, 
mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené  
v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. 

f) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo  
v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; vůči 
žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel 

https://www.kr-ustecky.cz/programove-dotace-regionalni-podpurny-fond-usteckeho-kraje/ds-99604/p1=275717
https://www.kr-ustecky.cz/programove-dotace-regionalni-podpurny-fond-usteckeho-kraje/ds-99604/p1=275717
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
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součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), 
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, 
který dosud nebyl splacen, a to v originále; 

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen  
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, 
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li  
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem 
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to 
v originále; 

h) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu  
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel 
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále; 

i) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě 
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům 
se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných 
závazků, a to v originále; 

j) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 
rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné 
vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích 
obdobích poskytnuty, a to v originále; 

k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizace 
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále; 

l) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3 let 
za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace 
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále včetně informace  
o případných dalších žádostech tohoto projektu uplatněných u poskytovatele 
v daném roce. V případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné 
projekty za přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým 
nahradí přílohu l) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7 
Metodiky pro CDZ a MDT 2022;  

m) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc. 

 

Povinné přílohy budou k žádosti nahrány výhradně ve formátu PDF a to tak,  
že ke každé povinné příloze bude nahrán pouze jeden soubor PDF. 

V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci 
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb v roce 2022  
a nedošlo u příloh a) až e) k žádné změně, dokládá pouze přílohy uvedené  
pod písm. f) až k). Vzor čestného prohlášení k bodům f) až k) bude zveřejněn  
na webových stránkách Ústeckého kraje. 

 

 

 



Příloha č. 2 

 6 

9. Termín vyhlášení  

5. 7. 2022 

(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů 
od zveřejnění) 

Počátek lhůty pro podání žádostí 

4. 8. 2022 

Termín uzávěrky pro přijímání žádostí 

7. 8. 2022 

 

10. Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace 

Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny 
v Metodice pro CDZ a MDT 2022.  

Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií: 

 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024, resp. Akčním 
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 a jeho přílohy 
Základní sítí kraje, 

 oprávněnost žadatele, tzn., zda je uveden v Seznamu poskytovatelů služeb 
CDZ a MDT (Ministerstvo zdravotnictví ČR),  

 splnění podmínek stanovených ve Standardu služeb poskytovaných 
v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným chronickým duševním 
onemocněním (dále jen „Standard CDZ“) a ve Standardech péče poskytované 
multidisciplinárními týmy na podporu duševního zdraví dětí, lidí s demencí, lidí 
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro účely 
dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví  
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí  
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 
(dále jen „Standard MDT“), které tvoří přílohy Metodiky pro CDZ a MDT 2022, 

 efektivita (využívanost kapacity) služby, 

 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika pro CDZ a MDT 2022), 

 

Kritéria pro stanovení výše dotace jsou stanoveny v Metodice pro CDZ a MDT 2022. 

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právní nárok. 

O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada, resp. 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu 5. 9. 2022. Po vydání 
ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního řízení. 
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Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání 
k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou informováni  
o postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli.  

Vzor smlouvy je přílohou vyhlášení dotačního programu č. 1. 

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí odbor sociálních věcí, bez zbytečného odkladu 
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje, sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo 
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad. 

 

Konzultační místo:  

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor sociálních věcí – OFKZ 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Radka Zítková, 475 657 686, e-mail: zitkova.r@kr-ustecky.cz 

 

Přílohy č. 1 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – VZOR  

Příloha č. 2 – Žádost o dotaci – VZOR  

Příloha č. 3 – Metodika pro CDZ a MDT 2022 

Standardy tvoří přílohu Metodiky 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Číslo smlouvy u Poskytovatele dotace:  

 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE  
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 
uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
 
 

Smluvní strany 
 
Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Bc. Anna Klimešová 
E-mail/telefon: klimesova.a@kr-ustecky.cz / 475 657 922 
IČ (RČ): 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 882733379/0800 
(dále jen „Poskytovatel“)  

 
a 
 
Příjemce: 
 
Sídlo (místo podnikání):  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ (RČ):  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „Příjemce“)  

 
 
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v 
živnostenském rejstříku u ………..  
 
 
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

mailto:klimesova.a@kr-ustecky.cz
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo „smlouva“) 

 
ČÁST I. 

OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE 

 

1. Pověření, předmět a výše dotace 

Na základě žádosti poskytovatele sociální služby (dále jen „Služba“) o poskytnutí 

neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Žádost“) uzavírá Poskytovatel s 

Příjemcem tuto Smlouvu. 

Dotace na základě této Smlouvy (dále jen „dotace“) tvoří nedílnou součást jednotné 

vyrovnávací platby hrazené Příjemci v souladu s Rozhodnutím 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, ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen 

„Rozhodnutí EK“).  

Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo …… předloženou v rámci 

programu „Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a 

multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou 

závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022“ (dále též „Program“), a to v 

následujícím členění:  

Číslo 
registrace 
Služby – 

identifikátor 

Druh Služby Název Služby 
Poskytnutá 

dotace celkem 
 

   Kč 

 

Dotace je krytá ze státního rozpočtu, neboť prostředky na její poskytnutí Ústecký kraj získal 

na základě Rozhodnutí č. ……… o poskytnutí dotace z kapitoly 335 – Ministerstva 

zdravotnictví České republiky, které bylo vydáno dne ………. (dále také „Rozhodnutí MZ“). 

Dotace bude poskytnuta způsobem uvedeným v Části IV. této Smlouvy. 

V rámci Pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti poskytování sociální 

služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024  

(dále též „Pověření“) vzniká Příjemci závazek k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti v rámci Programu 

ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí EK. 

 

2. Účel dotace 

Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů, které souvisejí se zajištěním činnosti 
centra duševního zdraví či multidisciplinárního týmu uvedené/uvedených v Části V. 
Uznatelné náklady Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování dotace poskytovatelům 
sociálních služeb v programu Dotační program pro financování sociální části center 
duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s 
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problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále jen 
„Metodika pro CDZ a MDT 2022“), v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro 
příslušný druh sociální služby zákonem o sociálních službách, případně činnostmi 
uvedenými ve Standardech CDZ/MDT, ve lhůtě uvedené v části I., bodu 3. této Smlouvy. 
Rozpočet plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání této smlouvy, uložené ve 
spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí.  

V roce 2022 je jako hlavní (povinný) indikátor realizace programu stanoven 
přepočtený počet úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči, jež musí odpovídat 
minimální výši přepočtených úvazků stanovených ve Standardech CDZ/MDT, jež jsou 
přílohou Metodiky pro CDZ a MDT 2022. Povinný indikátor musí být naplněn alespoň  
z 85 %. 

 
 

3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu 

Dotace se poskytuje účelově (viz část. I odst. 2 Smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od …. do 31. 12. roku, na který byla 
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od … roku, na který byla dotace 
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku. 

 
 

ČÁST II. 
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE  

NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

1. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok.  

2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí zejména ustanoveními Rozhodnutí 

EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pravidla a 

podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice 

pro CDZ a MDT 2022. Metodika pro CDZ a MDT 2022 je pro Příjemce dotace závazná. 

Příjemce dotace prohlašuje, že se s Metodikou pro CDZ a MDT 2022 seznámil a souhlasí 

s ní.  

3. Příjemce prohlašuje, že byl Poskytovatelem seznámen s obsahem Rozhodnutí MZ 

a zavazuje se k tomu, že jeho jednání bude plně v souladu s tímto rozhodnutím. 

Nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy je Žádost Příjemce ze dne …… 

a následující dokumenty dostupné na webových stránkách Poskytovatele www.kr-

ustecky.cz: 

 

- Rozhodnutí MZ; 

- Metodika pro CDZ a MDT 2022. 

 

Příjemce dotace se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, souhlasí 

s nimi a považuje je za závazné. 

 

Okomentoval(a): [ZR1]: Každý z poskytovatelů je po část 
roku 2022 zapojen do pilotního projektu od MZ. 
 

http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
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V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto 

dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění 

rozporů:  

- Rozhodnutí MZ; 

- Metodika MZ; 

- Standardy CDZ/MDT; 

- Metodika pro CDZ a MDT 2022; 

- Pověření; 

- tato Smlouva; 

- Žádost Příjemce dotace ze dne …… . 

 

 

ČÁST III. 
POVINNOSTI PŘÍJEMCE  

 
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který 

byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat zboží a služby co 

nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým.* 

2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů, které souvisejí 

se zajištěním činnosti centra duševního zdraví či multidisciplinárního týmu 

uvedené/uvedených v Části V. Uznatelné náklady Metodiky pro CDZ a MDT 2022 v 

rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o 

sociálních službách, případně činnostmi uvedenými ve Standardech a ve lhůtě uvedené 

v části I., bodu 3. této Smlouvy. 

Příjemce je povinen poskytovat sociální službu/y, uvedenou/é v Části I., odst. 1. a 2. této 

Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1 zákona o sociálních službách, pouze osobám v 

nepříznivé sociální situaci. Příjemce je dále v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona 

o sociálních službách, povinen plánovat poskytování sociální služby na základě 

individuálních zjištěných potřeb tak, aby směřovalo k řešení nepříznivé sociální situace. 

3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti 

a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny 

v této Žádosti, a které jsou pro rok 2022 podpořeny. 

4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady) 

specifikované v Části VI. Uznatelné náklady Metodiky pro CDZ a MDT 2022.   

5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně 

a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit 

daným účelovým znakem (UZ XXXXX) tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený 

na základě této Smlouvy.  

Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy a Metodikou pro CDZ a MDT 2022 (zejména její Částí IX., odst. 3. a 4.). 

6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb,  

které jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce  

na Krajském úřadě Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“) odboru sociálních věcí.  

                                                 
* V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění 
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. 
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Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit (za předpokladu 

nepřekročení limitu optimální výše dotace) jen následujícím způsobem: 

a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek 

hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, 

že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu 

a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení, 

b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených 

z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém 

rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový 

druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace 

a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných 

nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje, 

c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených 

z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém 

rozpočtu služby) o více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh 

za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené 

změny nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem odboru SV 

KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci OFKZ, o těchto změnách 

budou rozhodovat na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb 

(Příjemce). 

 

7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. 2022 

nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona o sociálních 

službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost 

Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální 

služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení 

realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu 

měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele  

do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů  

ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních 

prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce. 

V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná 

se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových 

pravidlech a poskytovatel dotace zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto 

odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem. 

8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití 

finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad. 

9. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu  

na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků 

nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen  

o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši  

a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení 

v rámci závěrečného vyúčtování vyjma finančních prostředků z ESF (Finanční prostředky 

z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn a to nejpozději do patnáctého dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Příjemce obdrží 

rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory). 
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10. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, 

na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím 

grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu 

z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr 

dvanáctin (případně poměr daný počtem dnů – denin) a podíl okamžité kapacity, resp. 

průměrných přepočtených úvazků pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, služby 

financované z ESF.  

11. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru,  

že by vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace 

v rámci tohoto Programu představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem, 

uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně 

zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou veřejnou 

podporu. 

12. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů 

uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo na Formuláři 

hlášení změn: 

a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace, 

b) změna bankovního účtu Příjemce. 

 

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, 

e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)  

či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených  

dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb 

odboru sociálních věc KÚÚK).  

Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně 

informovat odbor sociálních věcí, oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských 

funkcí KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu. 

Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení 

možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory 

s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma nahlášení 

finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.   

Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné 
uzavírat dodatek ke Smlouvě.  

13. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 

likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato 

až po předchozím souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas 

Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému 

oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce 

je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace 

nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel 

poskytnuté dotace.  

14. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout 

požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami. 

15. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním 

sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu  
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10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými 

právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku  

po roce, na který byla dotace poskytnuta. 

16. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat 

v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. 

17. Příjemce je povinen odevzdat Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace 

v souladu se Smlouvou a Metodikou pro CDZ a MDT za období týkající se celého roku 

2022. Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování dotace, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 

Metodiky obsahuje komentář k čerpání finančních prostředků a také údaje o: 

a) plnění hlavního (povinného) indikátoru pro rok 2022, tedy přepočtený počet úvazků 
pracovníků CDZ a MDT v přímé péči†, jež musí odpovídat alespoň minimální výši 
přepočtených úvazků stanovených ve Standardech 

b) počtu klientů CDZ a MDT, tedy souhrnného počtu klientů, evidovaných CDZ a MDT, 
včetně anonymně podpořených osob 

c) k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou 
vratku dotace. V případě vratky zašle e-mailem avízo o vratce. 

 
Komentář k Závěrečné zprávě a vyúčtování dotace obsahuje prohlášení o dodržení 
podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména  
na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky  
při finančním vypořádání dotace), na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých 
nákladových položek, uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby a na plnění 
indikátorů týkajících se přepočtených úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči a počtu 
klientů.  

 

Při vyúčtování dotace postupuje Příjemce zejména v souladu s pravidly obsaženými 

v Části X., odst. 11. Metodiky pro CDZ a MDT 2022.  

V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou 

částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 882733379/0800  v termínu do 26. ledna 

2023.   

18. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace 

ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí 

KÚÚK: 

a) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté 

dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost 

ověřování účetní závěrky auditorem,  

b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě 

ostatních poskytovatelů sociálních služeb. 

Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli 
jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK 
nepožaduje). 

                                                 
† Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tedy: 
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, 
 b) pracovníci v sociálních službách, 
d) pedagogičtí pracovníci, 
 e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. 
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19. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, 

může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.  

20. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje  

dle 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 č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád).  Při  uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení 

dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci 

veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace 

včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí 

EK.  

21. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci  

a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 

oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly KÚÚK 

a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Kontrolní orgán je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž byla dotace 

poskytnuta, kontroly rozsahu a průběhu poskytování sociální služby, požadovat 

předložení dalších dokladů a dokumentů týkajících se poskytování sociální služby. 

Příjemce je povinen předložit dokumentaci uživatelů sociální služby, zejména smlouvy o 

poskytnutí služby, záznamy o potřebách, individuální plány, záznamy o průběhu 

poskytování služby, vybraného vzorku uživatelů sociální služby v rozsahu stanoveném 

kontrolním orgánem. 

22. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

23. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, 

v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. 2023, vyplnit výkaznictví 

registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.  

24. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající z Metodiky pro CDZ a MDT 

2022, popř. Metodiky MZ. 

 

 
ČÁST IV. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY DOTACE 

 
1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními 

opatřeními následovně:  

a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními 
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty, 
 

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné 
účty zřizovatele, ………………, č. ú.: ………………., pod UZ (účelovým znakem) 
XXXXX, 

 
c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty. 

   Termín splátky dotace: 
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Dotace je vyplácena jednorázově bezodkladně po uzavření této Smlouvy. 

 
2. Faktické výplatě dotace předchází připsání dotace z rozpočtu MZ do rozpočtu kraje 

v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje (rozpočtová opatření, schválení orgány 

kraje). 

Příjemce bere na vědomí, že může dojít k vydání dodatku k Rozhodnutí MZ,  

kterým bude změněna výše dotace, kterou čerpá Poskytovatel za účelem zabezpečení 

dotace poskytované touto Smlouvou Příjemci. Smluvní strany pro tento případ výslovně 

sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn přiměřeně a jednostranným právním jednáním 

změnit výši dotace uvedené v tomto ustanovení. 

 

ČÁST V. 
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ 

JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY  

 

1. Příjemce je povinen Poskytovateli do 26. ledna 2023 vrátit nespotřebovanou poměrnou 

část dotace. 

2. Vznikne-li při vyplácení dotace v průběhu kalendářního roku podezření na porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech, je Poskytovatel 

oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další dotace nebo její části. Tato skutečnost 

bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních věcí KÚÚK, a to 

neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že na základě 

proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže, budou 

pozastavené dotace Příjemci následně uvolněny. 

3. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové 

kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce 

Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených 

prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých 

nebo zadržených prostředků. 

4. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace  

ani do 26. ledna roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí 

se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona  

o rozpočtových pravidlech. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem zahájí 

řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen odvod  

za porušení rozpočtové kázně. 

5. Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném 
termínu, ale pokud bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti)  
či vyplněné chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní 
neúplné či neopraví chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí 
náhradní lhůty 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě 
(zasílají pracovníci OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce 
závažného porušení rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného 
vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud 
Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné  
či vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.   
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6. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je Příjemce povinen vrátit tu část 

účelové dotace, která tvoří „zisk“ Služby (zisk z dotace nesmí být realizován). 

V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady Služby, je Příjemce povinen vrátit  

tu část dotace, která tvoří „zisk“ Služby.  

7. Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst. 5, 
12., 23. a v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím: 

a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení 
účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu 
veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování 
sociální služby); - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy, 

b. informování Poskytovatele dotace o změnách vymezených v  Části III., odst. 
12. Smlouvy po stanovené lhůtě  až - 5 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

c. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví 
registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci, 
v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v části III., 
bodu 23. Smlouvy; - 1,5 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

d. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy – 1 % dotace 
poskytnuté na danou službu.  

8. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 

odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 

nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití 

peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá 

odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy 

se podle této Smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží 

odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 

rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše 

peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na 

porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních 

prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud KÚÚK uloží odvod za 

porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena 

pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky 

neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud KÚÚK odvod 

neuloží, Poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky Příjemci. 

 

ČÁST VI. 
PUBLICITA 

 

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba 

byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem). 

2. Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce 

skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení 

respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, 

že se s daným logomanuálem seznámil. 
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3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“ 

ke schválení Poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek Poskytovatele 

a předložit ho Poskytovateli ke konečnému schválení. Za Poskytovatele rozhoduje 

kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

4. Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2022: 

a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách, plakátech, 

programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby, 

b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace moderátorem akce, 

c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce, 

d) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce (realizace 

Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce, 

e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách.  

5. Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., 

Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 

a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 
 

ČÁST VII. 
VÝPOVĚĎ A ZRUŠENÍ SMLOUVY 

 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní 

povinnost stanovenou v Části III., odst. 9., 12., 13. a 14., nebo do patnáctého dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám 

došlo, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) 

či zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 

účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. Ve výpovědní 

lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace. 

2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen,  

s ním vysloví souhlas, Smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 

která návrh podala. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 

souhlas, Smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

 

 
ČÁST VIII. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných 

a číslovaných dodatků s výjimkou jednostranného právního jednání, které si poskytovatel 

dotace a příjemce dotace dohodli v Části IV. Smlouvy. 

2. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy  

z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení 

http://www.kr-ustecky.cz/
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občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních 

poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí. 

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy, 

dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně 

přístupného informačního registru vedeného KÚÚK. 

4. Tato Smlouva je v případě listinné podoby vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností 

originálu, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel jako subjekt povinný k poskytování informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech plnění a 

výstupů dle této Smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 

smluvní dokumentace či výstupů dle této Smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, či 

nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout. 

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Poskytovatelem zpracovávány pouze pro 

účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 

osobní údaje Poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů 

postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně 

osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 

webových stránkách Poskytovatele www.kr-ustecky.cz. 

6. Varianta 1 - Tato Smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. 

na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne 

uzavření Smlouvy, což se týká i případných dodatků ke Smlouvě, a to po dobu nejméně 3 

let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: 

U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, která  

je zveřejňována pouze na úřední desce) 

Varianta 2 - Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 

obsažených v této Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 

disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 

údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail: ……@......./ do 

datové schránky ID…… Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je 

uveřejňována v registru smluv) 

Varianta 3 - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: 

U smluv do 50 000,- Kč) 

7. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …. ze dne 5. 9. 2022.  

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. 
 
 

V ………………… dne …………………… 
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……………………………………………. ………………………………………………. 
Poskytovatel 
PaedDr. Jiřím Kulhánek, náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje  

Příjemce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 Žádost o dotaci 

Žádost o poskytnutí dotace bude podána na elektronickém formuláři. 

Formulář bude obsahovat tyto údaje: 

a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě 
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom, zda 
je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu  
a označení banky, u které je účet veden), 

b) požadovanou částku, 
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít, 
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, 
e) odůvodnění Žádosti, 
f) identifikaci 

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,  

g) seznam příloh Žádosti, 
h) den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení 

na základě plné moci i plnou moc, 
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace ze státního 

rozpočtu: 
─ označení programu podpory, ve kterém je požadována dotace na sociální 

službu, 
─ číslo registrace sociální služby – identifikátor, 
─ název sociální služby, 
─ název CDZ/MDT, 
─ druh a skupina sociální služby, 
─ forma poskytování sociální služby, 
─ cílová skupina uživatelů sociální služby (CDZ/MDT), 
─ věková struktura uživatelů sociální služby (CDZ/MDT), 
─ struktura uživatelů služeb sociální péče z hlediska jejich zařazení podle stupňů 

závislosti, 
─ místo poskytování sociální služby, 
─ působnost sociální služby, 
─ období poskytování sociální služby, 
─ kapacita sociální služby, 
─ personální zajištění poskytované sociální služby (CDZ/MDT), ve struktuře podle 

zákona o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o 
provedení práce, dohody o pracovní činnosti, nákup služeb, 

─ rozpočet CDZ/MDT – plán na rok, na který je žádána dotace, 
─ zdroje financování sociální služby (CDZ/MDT). 

 

 

Seznam příloh: 

a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis 
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. 
společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací 
listina), a to v kopii; 

b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci 
navenek (podepisování smluv), a to v kopii; 



c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii;  

d) doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; 

e) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci 
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly 
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu – 
viz Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 
– čl. VI, bod 1, písm. f), úplný výpis z evidence skutečných majitelů lze nahradit výpisem 
částečným u právnických osob v právní formě nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně 
prospěšné společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového sdružení právnických 
osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 
zákona č. 37/2021 Sb. 

f) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 
3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na 
jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve 
skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, 
včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní 
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále; 

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin 
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby, a to v originále; 

h) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní 
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné 
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále; 

i) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 
státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči 
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání 
nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále; 

j) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu 
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, 
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále; 

k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a 
nepůsobí jako prostředník, a to v originále; 

l) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3 let za 
přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení 
finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných dalších žádostech 

týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním roce, V 
případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty za 
přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí 
přílohu l) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7 Metodiky; 

m)   v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc. 
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Metodika Ústeckého kraje pro poskytování dotace poskytovatelům 
sociálních služeb  v programu  

 
Dotační program pro financování sociální části center duševního 
zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s 

demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným 
ochranným léčením pro rok 2022   

(Metodika CDZ a MDT 2022)         
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Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby 

 

Právní prostředí ČR 

Systém financování sociálních služeb v ČR je upraven množstvím právních předpisů. 
V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsou pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější. 

Oblast sociálních služeb je v českém právním systému upravena následujícími normami: 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách 

Této oblasti se však dále dotýkají například i následující právní předpisy: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (oblast práva 
závazkového) 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (režim 
veřejnoprávních smluv) 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

Oblast financování (poskytnutí finančních prostředků a kontroly): 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 

 Veřejná podpora 

 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů 
v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů 

 Veřejné zakázky 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 
Právní prostředí EU 

Sociální politika patří v Evropské unii mezi tzv. koordinované politiky. Jedná se tedy o oblast, 
kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně a jádro pravomocí 
zůstává v rukou národních vlád.  
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Oblasti sociálních služeb se však úzce dotýkají některé jiné oblasti, a to zejména pravidla 
pro fungování jednotného vnitřního trhu týkající se veřejné podpory a souvisejících témat 
(služby obecného hospodářského zájmu – „SOHZ“ nebo také „SGEI“, podpora de minimis). 

Právní předpisy upravující oblast veřejné podpory využitelné (aplikovatelné) pro podporu 
sociálních služeb jsou zejména následující (konkrétnímu významu a dopadům uvedených 
právních předpisů se věnujeme dále v textu): 

Základním právním předpisem je pro tuto oblast Smlouva o fungování Evropské unie, v jejíchž 
článcích 107 – 109 je obsažena obecná úprava pravidel pro poskytování veřejné podpory; 
v článku 106 odst. 2 je pak obsažen právní základ pro možnost financování tzv. služeb 
obecného hospodářského zájmu. 

 

Služby obecně hospodářského zájmu 

 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu 

 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 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 (dále též „Rozhodnutí EK“) 

 Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby (tzv. Rámec SGEI) 

 Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory 
na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu (Cílem Sdělení je vysvětlit základní pojmy při používání pravidel státní podpory 
na vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Tento právní předpis lze označit  
za příručku základních informací pro objednatele a poskytovatele veřejných služeb.) 

 Rozsudek Altmark 

 

Podpora de minimis 

(Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014) 

 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

Studie realizované MPSV zabývající se dopady evropské legislativy na oblast poskytování 
sociálních služeb docházejí k následujícím závěrům1: 

Rozhodnutí EK výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž  
se uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup 
na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování 
zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze při splnění dalších podmínek uvedených 
v Rozhodnutí EK, použít bez ohledu na výši podpory možnosti nenotifikovat veřejnou podporu 
Evropskou komisí (dále též „Komise“). Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby 
splňuje požadavky Rozhodnutí EK, není nutné programy (režimy) ani individuální podpory 

                                                           
1 Pro účely této analýzy vycházíme z následujících oficiálních dokumentů MPSV: Posouzení dopadů nové 
legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování 
sociálních služeb v České republice (výstup projektu Podpora procesů v sociálních službách). 
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předem oznamovat Komisi. Tato skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb 
mezi ostatními SGEI danou sociální potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat, i to,  
že mohou využívat oproti „běžným službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory. 
Komise k tomu v bodu 11 Preambule konstatovala následující: „Nemocnice a podniky 
poskytující sociální služby, které jsou pověřeny úkoly obecného hospodářského zájmu, mají 
specifickou povahu, kterou je třeba zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu skutečnost,  
že za současných hospodářských podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu 
mohou sociální služby potřebovat k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší 
než strop stanovený v tomto rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby 
tudíž s sebou nutně nepřináší větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky 
pověřené poskytováním sociálních služeb, včetně poskytování sociálního bydlení  
pro znevýhodněné občany nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou 
z důvodů omezené solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž 
osvobozeny od oznamovací povinnosti stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací 
platba, kterou obdrží, přesahuje obecný limit pro vyrovnávací platby stanovený tímto 
rozhodnutím. Totéž by mělo platit pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných 
případech včetně pohotovostních služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich 
hlavními činnostmi, zejména v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje 
vynětí z oznamovací povinnosti, by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální 
potřeby v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného 
začlenění do trhu práce, sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního 
začleňování.“ Komise tedy výslovně považuje „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“ 
za a priori spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU. Povinnost poskytovat finanční 
prostředky pro poskytovatele sociálních služeb v souladu s pravidly EU ukládá krajům zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. 

§ 101a 

a. K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) a h) se krajům poskytuje ze státního 
rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném 
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje 
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. 

b. Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu a předpisů Evropské unie o veřejné 
podpoře o poskytnutí finančních podpory z dotace poskytovatelům sociálních služeb, 
kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné zakázky 
na poskytování sociálních služeb. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé 
sociální služby a jejich výši rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami 
stanovenými zastupitelstvem kraje. 

 

Veřejná podpora 

Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být 
považovány za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující 
definiční znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, který zní: 

„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují 
nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá 
odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním 
trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.” 
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Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků: 

a) podpora poskytnutá v jakékoli formě, 
b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků, 
c) způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje 

určité podniky nebo určitá odvětví výroby, 
d) v míře, ve které může být dotčen obchod mezi členskými státy. 

 

Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec 
pravidlům vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím poskytování2.  

 

V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy, existuje zvláštní výjimka – zvláštní 
kategorie služeb, které jsou označovány jako tzv. služby obecného hospodářského zájmu 
(anglicky Services of General Economic Interest, zkratka SGEI). Jedná se o služby, které 
splňují podmínky stanovené v roce 2003 Evropským soudním dvorem v Rozsudku Altmark: 

a) subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen, 
a to jasně vymezeným způsobem, 

b) ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem 
a objektivním způsobem, 

c) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění 
závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení 
přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci),  

d) a) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné 
zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších 
nákladů pro územně samosprávný celek nebo 
b) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný, 
řádně řízený podnik, jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění 
výkonu dané veřejné služby. 

Pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, nabízí se i další alternativy, 
jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou 
s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou Rozhodnutí  
EK a Rámec SGEI. 

Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí  
EK (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu 
slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě,  
že vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí  EK, je možné využít 
Rámce SGEI. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude 
posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SGEI uvedené. 

 

Následné judikáty ESD (resp. SDEU) vedou k následující interpretaci a závěrům: 

a) veřejný sektor má poměrně rozsáhlé právo označit určitou službu jako službu 
obecného hospodářského zájmu, pokud je daná služba objektivně poskytována 
ve společném či veřejném zájmu, 

                                                           
2 Podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (nicméně nepotvrzeného Komisí) by do této kategorie 
mohly spadat zejména „služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených 
osob a služby odborného sociálního poradenství“. 
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b) požadavek na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních 
povinností (kvalita služeb) v pověřovacím aktu, 

c) požadavek na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení 
kompenzace, které jsou následně kontrolovatelné a které mají zajistit, aby provozovatel 
veřejné služby nebyl přeplácen, 

d) požadavek, který stanoví, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem otevřené, 
nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v jejímž rámci je vybrán 
„nejlepší dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým 
benchmarkingem nákladů vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku. 

 

Výjimky z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu jsou následující: 

 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis do výše max. 200 tisíc EUR za tři roky 
nebo 

 podpora v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu za podmínky existence 
písemného pověření organizací k výkonu SGEI, které stanoví speciální limit podpory 
de minimis do výše 500 tisíc EUR za tři roky anebo 

 poskytnutí veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle Rozhodnutí EK, 
které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována 
za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt musí mít náležitosti 
stanovené v čl. 4 Rozhodnutí EK, přičemž pro oblast sociálních služeb není dle čl. 2 
odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací platby. 
 

Při aplikaci těchto výjimek je třeba si uvědomit zásady zákazu kumulace podpor, které jsou 
následující: 

a) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu lze kumulovat 
s podporou de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 
2013, o použití článků 107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis až do celkové výše 500 tisíc EUR za tři roky; 

b) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu nelze kumulovat 
s žádnou vyrovnávací platbou na tutéž službu obecného hospodářského zájmu 
(tj. s podporou poskytnutou zejména dle Rozhodnutí EK).  
 

Z uvedeného principu zákazu kumulace podpor vyplývá závěr, že poskytovatel sociální služby, 
kterému je nebo má být poskytována vyrovnávací platba, nesmí přijmout podporu podle 
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu; v opačném případě mu nemůže být poskytnuta vyrovnávací 
platba na tutéž službu. 
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Pověření poskytovatele sociálních služeb 

Aplikace těchto pravidel a postupů na financování sociálních služeb v kraji by měla 
tyto následky:3 

- Provedení určitého výběru množiny poskytovatelů sociálních služeb v kraji v souladu 
s pravidly veřejných zakázek. 

- Finanční podpora z veřejných zdrojů má podobu vyrovnávací platby. Kalkulace 
této vyrovnávací platby musí být provedena předem, nicméně její vyúčtování  
se provádí až na konci stanoveného období dle skutečně vynaložených nákladů  
(a příjmů s nimi souvisejících). To prakticky znamená, že kraj nebude reálně vědět, 
jaké budou jeho skutečné výdaje spojené s těmito platbami (může však stanovit 
maximální výši pro každého příjemce dotací). 

- Parametry výpočtu vyrovnávací platby by měly být objektivní a transparentní (zároveň 
se připouští, že nemusí být známy veškeré podrobnosti nákladů před zahájením 
poskytování služby). Při kalkulaci vyrovnávací platby nejde o povahu nákladů u dané 
služby (např. platy, provoz apod.), ale o účel jejich vynaložení. Přípustné varianty 
obecně jsou: 

a. Stanovení kompenzace na bázi ceny za úkon, za cenu služby v jednom 
dni nebo za cenu péče založenou na odhadu jejich potenciálních uživatelů, například: 
počet seniorů přijatých do sociálního zařízení za jeden rok, počet dní strávených 
v sociálním zařízení v průběhu tohoto období. 

b. Stanovení předem definované množiny nákladů souvisejících s poskytováním dané 
služby. Lze limitovat další výdaje určitou částkou dle konkrétního typu služby – 
koeficienty použít pro území apod., například: použité vybavení a platy sociálních 
pracovníků za jeden rok. 

Čl. 4 Rozhodnutí EK upravuje náležitosti tzv. pověřovacího aktu. Poskytováním služby 
obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž 
formu si mohou upravit jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny 
zejména tyto údaje:  

 náplň a trvání závazku veřejné služby,  

 o který podnik, případně o které území se jedná,  

 povaha jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku 
orgánem poskytujícím podporu,  

 popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu 
a přezkoumání vyrovnávací platby,  

 opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby,  

 odkaz na toto rozhodnutí.  

 

I. Úvodní ustanovení 

 
1. Ústecký kraj (dále také “ÚK“ nebo „kraj“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely 

posouzení žádostí o dotaci z rozpočtu kraje Metodiku Ústeckého kraje pro poskytování 
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu Dotační program pro financování 
sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, 
lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 
2022 (dále jen „Metodika pro CDZ a MDT 2022“). 

                                                           
3 Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni 
Libereckého kraje i obcí, červenec 2013, zpracovatel: PBA Group, s.r.o. 
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2. Metodika pro CDZ a MDT 2022 upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, 
postup pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, 
požadavku na dotaci. Tato metodika se vztahuje na všechny žadatele a příjemce dotace, 
bez ohledu na právní formu. 

3. Podáním žádosti nevzniká právní nárok na dotaci. Kraj si vyhrazuje právo změnit podmínky 
a požadavky v této metodice, pokud dojde ke změnám souvisejících právních předpisů, ze 
kterých příslušná ustanovení metodiky vycházejí, event. dalších relevantních norem,  
a bude následně zveřejněna na webových stránkách kraje s uvedením data účinnosti. 

4. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá výši vyrovnávací platby 
stanovené v souladu s pravidly Části VIII. Metodiky pro CDZ a MDT 2022. V případě,  
že výše vyrovnávací platby jednotlivých žadatelů převýší výši finančních prostředků 
určených pro tento dotační program, reálná výše dotace pak bude stanovena tak, 
že vyrovnávací platba  bude upravena (ponížena) na základě aplikace redukčních 
koeficientů. V případě, že v Žádosti žadatel požádá o dotaci nižší, než představuje reálná 
výše dotace určená dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli) 
vyplacena dotace ve výši uvedené v Žádosti.  

5. Celkový objem finančních prostředků určených na podporu sociální části center duševního 
zdraví (dále jen „CDZ“) a multidisciplinárních týmů (dále jen „MDT“) je dán objemem 
finančních prostředků, který bude pro tyto účely pro příslušný rok vyčleněn ve státním 
rozpočtu v kapitole Ministerstva zdravotnictví ČR. 

6. Kraj, jako poskytovatel dotace v rámci dotačního programu Dotační program pro 
financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové 
skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným 
léčením pro rok 2022 (dále jen „Dotační program pro CDZ a MDT 2022“), si vyhrazuje 
právo v případě nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na tento dotační 
program, zastavit řízení o poskytnutí dotací. 

7. Kraj upozorňuje, že bude jako správce za účelem poskytnutí dotace, a úkonů s tím 
souvisejících, zpracovávat osobní údaje uvedené v žádosti, a to na základě ustanovení  
§ 14 a násl. rozpočtových pravidel, ve spojení s ustanovením Čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
v návaznosti na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

8. Finanční podpora na sociální služby musí být poskytnuta v souladu s rozhodnutím 
Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, 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. 

9. Kraj, jako poskytovatel dotace v rámci Dotačního programu pro CDZ a MDT, si vyhrazuje 
právo provádět u příjemce dotace veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými 
prostředky, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů.  

10. Finanční podpora na sociální službu bude poskytnuta formou „dotace“ na základě Smlouvy 
uzavřené s krajem.  
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II. Účel a cíle dotačního programu  

 
1. Dotace v Dotačním programu pro CDZ a MDT 2022 se poskytuje za účelem rozvíjet 

a zabezpečit síť služeb pro lidi s duševním onemocněním, které jsou poskytovány 
v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020-2030. Dotace z rozpočtu 
kraje se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních 
služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 
v Ústeckém kraji 2022–2024 (dále jen „SPRSS ÚK“), resp. s Akčním plánem rozvoje 
sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022, zpracovaným v souladu s § 95 zákona  
o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou součástí Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“), 
která je jeho přílohou. 

2. Cílem Dotačního programu pro CDZ a MDT 2022 je zabezpečit poskytování sociální části 
již existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a podpořit další 
rozvoj sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v Ústeckém kraji. 

3. Z dotačního programu lze podpořit okruhy činností související s poskytováním služeb CDZ 
pro lidi se závažným duševním onemocněním a MDT pro cílové skupiny dětí, lidí 
s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením, přičemž 
podmínkou těchto služeb je, aby byla poskytována jak zdravotní část, tak část sociální4. 

4. V roce 2022 je jako hlavní (povinný) indikátor realizace projektu stanoven přepočtený 
počet úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči5, jež musí odpovídat minimální výši 
přepočtených úvazků stanovených ve Standardech, jež jsou přílohou Metodiky pro CDZ  
a MDT 2022. Povinný indikátor musí být naplněn alespoň z 85 %.  

5. Služby musí splňovat podmínky stanovené ve Standardu služeb poskytovaných 
v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným chronickým duševním 
onemocněním (SMI) (dále jen „Standard CDZ“) a ve Standardech péče poskytované 
multidisciplinárními týmy na podporu duševního zdraví dětí, lidí s demencí, lidí  
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro účely 
dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví  
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí  
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále 
jen „Standard MDT“), které tvoří přílohy této metodiky. 

6. V roce 2022 lze v rámci tohoto dotačního programu financovat jen CDZ a MDT, které jsou 
uvedeny v seznamu poskytovatelů služeb Ministerstva zdravotnictví ČR (Seznam center 
duševního zdraví a multidisciplinárních týmů). 

 

 

 

                                                           
4 Může se jednat o subjekty, které poskytují obě části služby v rámci jedné organizace s jednou právní subjektivitou nebo mají 
uzavřenu smlouvu o spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb pro zajištění komplexního provozu centra duševního zdraví 
či multidisciplinárního týmu. Bližší vymezení služeb je ve standardech – pro CDZ ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 8/2021, pro 
multidisciplinární týmy jsou Standardy MDT přílohou této Metodiky. 
5 Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, tedy: 
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, 
b) pracovníci v sociálních službách, 
d) pedagogičtí pracovníci, 
e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vestnik-MZ_8-2021.pdf
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III. Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace a podmínky oprávněného žadatele 

 
1. Oprávnění žadatelé, kteří mohou podat žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního 

programu pro CDZ a MDT 2022, jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují 
služby CDZ a MDT a jsou uvedeni v Seznamu center duševního zdraví  
a multidisciplinárních týmů, který tvoří přílohu č. 5 této Metodiky pro CDZ a MDT 2022. 

2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který 
má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru 
poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). Žádost nelze 
podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že žadatel nemá oprávnění k poskytování 
sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsán v registru poskytovatelů sociálních 
služeb. Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, která je v době rozhodnutí  
o přidělení dotace součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“) a zároveň je pověřena k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3. Žadatel musí odpovídat za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v žádosti. 

4. Žadatel musí odpovídat za to, že veškeré osobní údaje uvedené v žádosti byly zpracovány  
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
a podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

5. Žadatel musí být seznámen s podmínkami Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci dotačního programu Podpora sociální části center duševního zdraví  
a multidisciplinárních týmů v Ústeckém kraji 2022 pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, 
lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením a touto metodikou.  

6. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím 
poskytovaných sociálních služeb na území ÚK. Uvedené subjekty musí vykonávat činnost 
v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci. 

7. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči 
orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být 
poskytovatelem služby deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti, které 
je součástí elektronické žádosti o dotaci.  

8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu Smlouvy:  

a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 3 měsíců v den 
doložení těchto dokladů Poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad 
a okresní správa sociálního zabezpečení, Celní správa a všechny zdravotní pojišťovny 
potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti 
(bezdlužnost), 

b) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění 
k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací 
listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.), nelze-li 
tyto skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů, 

c) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu 
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto 
údaje zjistit nebo ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem 
osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek, 
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d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá 
z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto údaje zjistit nebo ověřit z veřejně 
přístupných zdrojů), 

e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení 
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí 
rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána, 

f) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané 
dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 Metodiky pro CDZ a MDT 2022, 

g) směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie u žadatele. 
Tato povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii 
z dotace. 

h) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci 
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly 
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu 
– viz Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem – čl. VI, bod 1, písm. f), úplný výpis z evidence skutečných majitelů lze nahradit 
výpisem částečným u právnických osob v právní formě nadace, nadačního fondu, 
ústavu, obecně prospěšné společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového 
sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické 
osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., 

i) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc. 

Příjemce, kterému byla dotace přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod 
písmenem a) až i). Příjemce, se kterým byla v roce 2022 uzavřena smlouva v rámci 
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, dokládá povinně 
přílohy uvedené pod písmenem a), f) a i); ostatní přílohy není nutné dokládat 
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny b), c), d), e), g) a h) uložených ve 
složce na odboru sociálních věcí KÚÚK nedošlo ke změně. Tuto skutečnost 
Příjemce doloží čestným prohlášením. 

9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a) tohoto článku není vyžadováno 
u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení 
je vyžadováno. V takovém případě žadatel čestným prohlášením potvrdí, že nemá 
zákonnou povinnost k úhradám závazků ve prospěch finančního úřadu, správy sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovny. 

10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, 
že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto 
dokladů k ověření shody nebo v případech, kdy lze veškeré listiny nebo údaje zjistit nebo 
ověřit z veřejně přístupných zdrojů. 

11. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu Smlouvy doklady podle odst. 8 tohoto článku 
(s výjimkami uvedenými v odst. 9 a 10 tohoto článku), nebude s ním Smlouva uzavřena.  

12. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů souvisejících se zajištěním 
činnosti CDZ či MDT, a to s cílem naplnit cíle programu uvedené v části II. odst. 2. 

13. Dotace je poskytována bezhotovostně platebním poukazem na běžné účty poskytovatelů 
služeb CDZ či MDT jednorázově. 

14. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související 
s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta. 
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15. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým 
nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které 
byly prostředky uvolněny. 

 

IV. Žádost poskytovatele služby o poskytnutí dotace 

 

1. Žádost poskytovatel sociální služby vyplní na elektronickém formuláři. 

2. Žádosti jsou přijímány pouze v termínu zveřejněném poskytovatelem dotace. 

3. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti řádně vyplnit všechny povinné údaje. 

4. Žádost obsahuje tyto údaje: 

a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě 
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom, zda 
je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu  
a označení banky, u které je účet veden), 

b) požadovanou částku, 
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít, 
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, 
e) odůvodnění Žádosti, 
f) identifikaci 

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,  

g) seznam případných příloh Žádosti, 
h) den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení 

na základě plné moci i plnou moc, 
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace ze státního 

rozpočtu: 
─ označení programu podpory, ve kterém je požadována dotace na sociální 

službu, 
─ číslo registrace sociální služby – identifikátor, 
─ název sociální služby, 
─ druh a skupina sociální služby, 
─ forma poskytování sociální služby, 
─ cílová skupina uživatelů sociální služby, 
─ věková struktura uživatelů sociální služby, 
─ struktura uživatelů služeb sociální péče z hlediska jejich zařazení podle stupňů 

závislosti, 
─ místo poskytování sociální služby, 
─ působnost sociální služby, 
─ období poskytování sociální služby, 
─ kapacita sociální služby, 
─ personální zajištění poskytované sociální služby ve struktuře podle zákona 

o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o provedení 
práce, dohody o pracovní činnosti, nákup služeb, 

─ rozpočet sociální služby – plán na rok, na který je žádána dotace, 
─ zdroje financování sociální služby. 
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Nedílné přílohy žádosti dle čl. VI. odst. 2 Zásad jsou zejména: 

a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis 
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady  
(např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, 
zřizovací listina), a to v kopii; 

b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci 
navenek (podepisování smluv), a to v kopii; 

c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační 
povinnost), a to v kopii;  

d) doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; 

e) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci 
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly 
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu – 
viz Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 
– čl. VI, bod 1, písm. f), úplný výpis z evidence skutečných majitelů lze nahradit výpisem 
částečným u právnických osob v právní formě nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně 
prospěšné společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového sdružení právnických 
osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené  
v § 7 zákona č. 37/2021 Sb; 

f) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 
3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku 
ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, 
včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní 
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále; 

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin 
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby, a to v originále; 

h) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní 
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné 
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále; 

i) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 
státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči 
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání 
nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále; 

j) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu 
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, 
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále; 
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k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu  
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále; 

l) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3 let za 
přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení 
finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných dalších žádostech 
týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním roce, V 
případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty za přispění kraje, 
uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí přílohu l) soupis projektů. 
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7 Metodiky pro CDZ a MDT 2022; 

m) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc. 

 

V. Uznatelné náklady 

 
1. Z dotace lze hradit náklady, které souvisejí se zajištěním činnosti centra duševního zdraví 

či multidisciplinárního týmu, tj. za uznatelné náklady jsou považovány:  

a) osobní náklady na platy zaměstnanců, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních 
službách podle § 115 písm. a), b), d), e) zákona o sociálních službách (sociální 
pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní 
poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby); 

b) osobní náklady na platy zaměstnanců zajišťující činnost CDZ či MDT, a to: 

i) management (např. vedoucí pracovníci),  

ii) administrativní pracovníci (např. personalista, ekonom, účetní),   

iii) provozní pracovníci (např. kuchaři, pradleny, uklízeči atd.). 

c) pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které hradí 
zaměstnavatel za své zaměstnance a pojistné na povinné zákonné pojištění 
zaměstnanců, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance uvedené v bodu a) a b); 

Tyto náklady musí odpovídat nominálním mzdám, eventuálně platům a zákonným 
odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí 
přesáhnout obvyklou výši v daném místě a čase. Nominální (hrubá) mzda – zahrnuje 
všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo 
platu a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky 
mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě). Jedná 
se o hrubou mzdu, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění  
a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné 
nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Požadovaná dotace na výše zmíněné osobní 
náklady nemůže přesahovat uznatelné limity zveřejněné na webových stránkách 
Ústeckého Kraje. 

d) provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění činnosti centra duševního zdraví 
nebo multidisciplinárního týmu a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě  
a čase. Jedná se o: 

i) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, 
podle právních předpisů upravujících účetnictví, dlouhodobým nehmotným 
majetkem se rozumí majetek, podle právních předpisů upravujících účetnictví,  
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ii) spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty, potraviny  
v souvislosti se zajištěním základní činnosti, čisticí prostředky apod.), 

iii) služby, zejména pak energie (včetně zálohových plateb), telefony, internet, 
poštovné, ostatní spoje, nájemné (obvyklé v místě a čase; u pobytových služeb 
maximálně do výše odpovídající úhradám za poskytnutí ubytování stanoveným 
Vyhláškou), právní a ekonomické služby, s výjimkou účetního auditu, opravy  
a udržování, školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění  
a doplnění kvalifikace a v oblasti vzdělávání vedoucích sociálních pracovníků, 
povinná školení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, 

cestovní náhrady v souvislosti s poskytováním sociální služby, případně 
v souvislosti s účastí zaměstnanců na školeních a kurzech podle předchozího 
bodu. Výdaje na pracovní cesty zahrnují jízdní výdaje, výdaje na ubytování, 
stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců žadatele za předpokladu,  
že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou stanoveny v souladu se zákonem  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 
základní náhrady při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce dotace 
(tzv. amortizace), ostatní služby, jestliže souvisejí s poskytováním základních 
činností centra duševního zdraví či multidisciplinárního týmu (např. pojištění - 
sociální služby, majetku, odpovědnosti; supervize, povinné revize). 

2. Náklady lze uplatnit jen v rozsahu cen obvyklých. 

 

VI. Neuznatelné náklady 

 

Z dotace nelze hradit, tj. za neuznatelné náklady jsou považovány:  

 a) náklady nesouvisející se zajištěním činnosti centra duševního zdraví či 
multidisciplinárního týmu; 

 b) stipendia; 

 c) odpisy majetku, tvorba rezerv a opravných položek, odpisy nedobytných pohledávek; 

d) náklady na reprezentaci, recepce, teambuildingy, výjezdní zasedání, workshopy  
a podobné akce; 

e) náklady na provedení účetního auditu;  

f) náklady na sportovní, rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně; 

g) náklady na tabákové výrobky a alkoholické nápoje; 

h) daň z přidané hodnoty, u níž je možno uplatnit odpočet; 

i) daně (např. silniční, z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí), správní a soudní 
poplatky, penále a pokuty; 

j) náklady na zdravotní péči o klienty, pokud je hrazena z veřejného zdravotního pojištění; 

k) tvorbu základního kapitálu; 

l) náklady spojené s pojištěním majetku a s pořízením majetku formou leasingu; pojištění 
vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb  
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(§ 80 zákona o sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou  
se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) - např. pojištění majetku (staveb  
a vybavení) a osob (odpovědnost zaměstnanců za škodu), havarijní pojištění vozidla  
a dále zmařené investice; 

m) poplatky (např. rozhlasové a televizní poplatky, bankovní poplatky, za znečištění 
ovzduší;  

n) smluvní pokuty, ostatní pokuty a penále; 

o) úroky z prodlení (i dle smlouvy o úvěru), kurzové ztráty; 

 p)  věcné a finanční dary (ani jako odměny pro účastníky různých akcí), náklady 
financované z darů; 

 r) manka a škody; 

 s) odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené; 

t) náklady na ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance,  
ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky 
na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, 
příspěvky na rekreaci a další nepovinná plnění uvedená v § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 
Sb. o daních z příjmů, apod.); 

u) náklady na zahraniční cesty; 

v) náklady na výzkum a vývoj; 

w) náklady, jež nelze prokázat příslušnými účetními doklady; 

z)  náklady financované z jiných veřejných zdrojů, tj. např. z provozních příspěvků a dotací 
od obcí, krajů, z OP Z (ESF), z Norských fondů,….;  

V případě nejasností na straně poskytovatele sociálních služeb, zda se jedná o náklad 
uznatelný či neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci odboru sociálních věcí KÚÚK.  

 
 

VII. Posouzení žádosti poskytovatele služby o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, 
stanovení výše dotace a uzavření smlouvy 

 

1. Posouzení žádostí provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru sociálních 
věcí. 

2. Při formálním hodnocení se posuzuje: 

a) dodržení lhůty pro podání žádosti, 

b) naplnění podmínek oprávněného žadatele, 

c) úplnost a správnost podané žádosti. 

3. Bude-li žádost trpět vadami, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení, bude 
žadatel vyzván k jejich odstranění. K tomuto bude poskytnuta přiměřená lhůta. 
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4. Pracovníci odboru sociálních věcí v rámci formálního hodnocení zároveň zhodnotí celkovou 
výši požadovaných prostředků, a na základě výše finančních prostředků určených pro tento 
dotační program navrhnou výši dotace pro jednotlivé žadatele.  

5. Proti závěrům dotačního řízení Ústeckého kraje a rozhodnutí (Zastupitelstva Ústeckého 
kraje) o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek. 

6. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje 
do 30 pracovních dnů po schválení výše dotace. 

7. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na stanovený účel vymezený ve Smlouvě  
o poskytnutí dotace. 

8. Smlouva o poskytnutí dotace je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo  
za výše uvedených podmínek schváleno poskytnutí dotace. 

9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově a vyplácena v souladu s případnými 
regulačními opatřeními následovně: 

a)  poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými 
celky, platebním poukazem na jejich běžné účty, 

b)  příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi platebním poukazem na běžné účty 
zřizovatele, 

c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné účty. 

Faktické výplatě splátky dotace předchází připsání částky dotace z rozpočtu Ministerstva 
zdravotnictví ČR na účet kraje. 

10. V případě, že služba podpořená v rámci Dotačního programu pro CDZ a MDT 2022 
získá/la na rok, na který je dotace poskytována plnou nebo částečnou podporu z ESF 
prostřednictvím grantového projektu nebo jiného projektu, bude dotace přidělená na službu 
z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr 
dvanáctin (případně poměr daný počtem dnů - denin) a podíl okamžité kapacity, resp. 
průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, služby financovaný 
z ESF.  

  

VIII. Postup při stanovení vyrovnávací platby poskytovatelům sociálních služeb  

 

1. Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou 
konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl 
vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů. Do veřejných zdrojů nejsou započítávány 
úhrady od uživatelů služeb a úhrady od zdravotních pojišťoven. Vypočtená výše vyrovnávací 
platby je pro daného poskytovatele služeb a daný rok hodnotou maximální výše podpory 
z veřejných zdrojů. Skutečná výše vyrovnávací platby se stanovuje na základě reálně 
vykázaných výnosů a nákladů daného poskytovatele. Vyrovnávací platba je vypočtena jako 
rozdíl nákladů a výnosů služby. 

2. Vyrovnávací platba bude vypočtená pro kapacitu a úvazky pracovníků CDZ a MDT v přímé 
péči6, která musí odpovídat minimální výši přepočtených úvazků stanovených  

                                                           
6 Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, tedy: 
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, 
b) pracovníci v sociálních službách, 
d) pedagogičtí pracovníci, 
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ve Standardech, jež jsou přílohou Metodiky pro CDZ a MDT 2022, maximálně do výše rozsahu 
služby vymezené Základní sítí kraje. 

 

Za účelem výpočtu vyrovnávací platby jsou sociální služby dle svého charakteru rozděleny  
do 4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný mechanismus výpočtu.  

Skupiny sociálních služeb: 

1. služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní 
a terénní forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů), 

2. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče, 

3. služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou 
kapacitou, 

4. služby sociální péče – pobytová forma služby 

 

Náklady 
 

Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů 

Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů sociálních 
služeb v kraji. Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní činnosti služby 
poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak osobní, tak provozní náklady 
(režie) služby. 

 

Základní vymezení pro skupinu 1 a 2: 

Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující  
u poskytovatele sociální služby (žadatele) ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní 
činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o provedení práce se přepočítá 
prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích.7 Je-li pracovník 
zajišťován mimo pracovní poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem služby, 
dodavatelsky), pak se odpovídající hodnota úvazku do výpočtu vyrovnávací platby nezahrnuje.  

Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v Žádosti, maximálně 
však do výše úvazků uvedených v Základní síti kraje. 

Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve velikosti 0,3 
úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka v přímé péči připadá 0,3 úvazku 
ostatních pracovníků. 

Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1 písm. 
a) až e) zákona o sociálních službách8. 

                                                           
e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. 
7 V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je žádána podpora, se přepočítá 

na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin v průběhu roku 2022, 

odpovídající výše úvazku je 0,149, tj. 300 hodin/2016 hodin (fond pracovní doby pro rok 2023 bez svátků v případě 8 hodinové 

pracovní doby)). 

8 V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci v sociálních službách, c) 

zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo 
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Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí 
služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční 
pozice, účetní, ostatní administrativní pracovníci), obslužný personál (údržba, úklid, apod.). 

Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka v přímé péči 
měsíčně pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům  
na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek 
pracovníka v přímé péči, tzn. osobní i provozní náklady služby (včetně režií). 

 

Základní vymezení pro skupinu 3 a 4: 

 
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou celkové 
obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky. 

Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v Žádosti, maximálně však  
do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje. 

Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy 
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den.  Do výpočtu dále 
vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce poskytována a kapacita služby (počet lůžek), 
tzn., do výpočtu vstupuje počet plánovaných lůžkodnů.   

 

Výnosy 
 

Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech činnosti.  

 

Základní vymezení pro skupinu 1: 

Pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství není počítáno s úhradami, 
jelikož se jedná o sociální služby poskytované bez úhrady.  

 

Základní vymezení pro skupinu 2: 

Ambulantní a terénní služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu  
od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby. 

 

Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte jako součin hodinové sazby * počet hodin 
přímého výkonu služby na jednoho pracovníka v přímé péči v sociálních službách * počet 
pracovníků v přímé péči v sociálních službách. 

 

V případě pečovatelské služby a osobní asistence se výnosy nepočítají z úvazků sociálních 
pracovníků. 

 

                                                           
poskytují sociální služby.      
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Hodinová sazba byla stanovena ve výši 100 Kč. Počet hodin přímého výkonu a sazby 
pro jednotlivé služby jsou počítány dle následující tabulky: 

Druh služby Počet hodin přímého 
výkonu 

Hodinová sazba 

§ 39 – osobní asistence 1 200 100 Kč 

§ 40 – pečovatelská služba 1 200 100 Kč 

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské 
služby 

1 200 100 Kč 

§ 43 – podpora samostatného 
bydlení 

1 200 100 Kč 

§ 44 – odlehčovací služby 1 200 100 Kč 

§ 45 – centra denních služeb 1 200 100 Kč 

§ 46 – denní stacionáře 1 200 100 Kč 

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2022 při stanovené týdenní 
pracovní době 40 hodin (bez placených svátků) 2 016 hodin ročně. Dále předpokládáme,  
že pracovník pracující na celý úvazek věnuje 60 % fondu pracovní doby přímo klientovi.  
Pak tento údaj představuje 1 210 hodin, resp. 1 200 hodin po zaokrouhlení. 

 

Základní vymezení pro skupinu 3: 

Pobytové služby sociální prevence jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů 
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby. 

Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů 
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí 
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a případně stravu u jednotlivých druhů 
služeb.  

Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den (v případě nocleháren fakticky 
za 1 lůžko na noc). 

Je počítáno s vytížeností služby ve výši 90 %. 

 

Základní vymezení pro skupinu 4: 

Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů 
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby, a pokud  
je uživatelům služby poskytována zdravotní péče (ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona 
o sociálních službách, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují 
se i plánované úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.  

Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů  
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí 
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u jednotlivých druhů služeb  
a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních službách.   

Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den. 
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Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb - domovy  
pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy  
se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče, je-li zdravotní péče zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li 
zdravotní péče poskytovatelem sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího 
dodavatele apod., příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují). 

Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota v návaznosti  
na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti pro účely příspěvku  
na péči (zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni III. nebo IV. příspěvku na péči). 

Průměrná výše v případě jednoho uživatele, ve III. nebo IV. stupni závislosti příspěvku  
na péči, je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100 Kč/den). 

Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %. 

 

Výpočet vyrovnávací platby (VP) 
 

a) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství 

– ambulantní a terénní forma služby (skupina 1) 
 

Druhy služeb9: 

 odborné sociální poradenství,  

 raná péče,  

 telefonická krizová pomoc,  

 tlumočnické služby,  

 krizová pomoc,  

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,  

 terénní programy,  

 kontaktní centra, 

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,  

 intervenční centra, 

 služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.  

 

                                                           
9 Tento výpočet vyrovnávací platby se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a intervenčního centra 

pobytová forma služby.  
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Výpočet VP: 

VP je stanovena jako výpočet celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé 

péči.  

 

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé 
druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy 
služeb, 

U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků 
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči10 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků 
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči), 

M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce 

 

b) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby  

a tísňové péče (skupina 2) 
 

Druhy služeb: 

 osobní asistence, 

 průvodcovské a předčitatelské služby, 

 podpora samostatného bydlení, 

 odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma, 

 centra denních služeb, 

 denní stacionáře, 

 pečovatelská služba. 

 

Výpočet VP: 

VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé 

péči a úhrad od uživatelů služby.  

 

                                                           
10 Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V případě, že rozsah 
služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se vyrovnávací platba podle skutečného rozsahu 
služby, specifikovaného v Žádosti. 

VPS = (FP * U * M)  

VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka  
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VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé 
druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy 
služeb, 

U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků 
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči11 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků 
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči), 

M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce, 

UPPP – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok12 (v případě pečovatelské služby  
a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních službách), 

S – stanovená hodinová sazba v Kč za zajištění základních činností služby,  

H – počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči. 

 
Druhy služeb: 

 tísňová péče. 

 

Výpočet VP: 

V případě služby tísňová péče je VP stanovena individuálně, a to s ohledem na skutečnost,  
že na rozdíl od služeb uvedených výše je podle prováděcí vyhlášky MPSV k zákonu  
o sociálních službách č. 505/2006 Sb. maximální sazba úhrady od uživatelů za službu 
stanovena ve výši skutečných nákladů na provoz technických komunikačních 
prostředků.  

V případě tohoto druhu služby je zároveň specificky stanoveno, že finanční podpora je určena 
zejména na úhradu osobních nákladů pracovníků poskytujících základní činnosti služby 
tísňové péče a popř. část provozních nákladů služby, která však nesouvisí  
s pořízením popř. pronájmem zařízení pro tísňovou péči, včetně montáže, aktivace, 
servisu, údržby, oprav a deaktivace zařízení. 

VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé 
péči a úhrad od uživatelů služby.  

Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte na základě plánovaného počtu uživatelů služby 
uvedeného v Žádosti o poskytnutí finanční podpory na příslušný rok a obvyklé sazby úhrady 
stanovené na 1 uživatele služby tísňové péče. 

Plánovaný počet uživatelů služby a jeho meziroční změny oproti rokům 2021 a 2022  
jsou předmětem věcného hodnocení Žádosti. 

                                                           
11 Viz pozn. pod čarou č. 8. 
12 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

VPS = (FP * U * M) – (UPPP * S * H)  

VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby  
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VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně, která odpovídá 
celkovým obvyklým měsíčním nákladům na tísňovou péči, 

U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků 
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči13 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků 
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči), 

M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce, 

S – stanovená měsíční sazba úhrady v Kč na 1 klienta (uživatele) za základní činnosti služby; 
měsíční sazba byla stanovena ve výši 150 Kč,  

K – celkový počet klientů (uživatelů) služby, plánovaný pro příslušný rok poskytovatelem 
služby v rámci žádosti o finanční podporu. 

 

c) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma 

služby s lůžkovou kapacitou (skupina 3) 
 

Druhy služeb: 

─ Pobytové formy služby: 

 azylové domy, 

 domy na půl cesty, 

 služby následné péče (pouze pobytová forma), 

 terapeutické komunity, 

 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma), 

─ Ambulantní formy služby: 

 noclehárny. 

 

Výpočet VP: 

VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů 

služby.  

                                                           
13 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

VPS = (FP * U * M) – ( S * K * M) 

VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby  
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VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která 
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den, 

L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu 
registrovaných lůžek14 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce), 

Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé 
druhy služeb, 

v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,9. 

 

d) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – pobytová forma služby (skupina 4) 
 

Druhy služeb: 

 odlehčovací služby,  

 týdenní stacionáře,  

 domovy pro osoby se zdravotním postižením,  

 domovy pro seniory,  

 domovy se zvláštním režimem, 

 chráněné bydlení, 

 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

  

Výpočet VP: 

VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů 
služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního 
pojištění.  

V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, domovů  
pro seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytovaných  
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je ve výpočtu zohledněna prostřednictvím 
koeficientu „k“ předpokládaná struktura uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné 
fyzické osoby uvedená v Žádosti. 

Předpokládané složení uživatelů podle stupňů závislosti příspěvku na péči, které je uvedeno 
poskytovatelem sociální služby (Příjemcem) v Žádosti, je předmětem věcného hodnocení 
Žádosti. 

 

                                                           
14 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

VPS = (FP * L) – (Su * L * v) 

VPS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko 
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VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné 
fyzické osoby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která 
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den, 

L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu 
registrovaných lůžek15 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce), 

Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé 
druhy služeb, 

v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95, 

Sz - stanovená sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko na den (na měsíc)  
se zohledněním stupně závislosti uživatelů služby (pouze u 5 druhů služeb),  

Lu – celkový plánovaný počet lůžkodnů obsazených uživateli ve III. a IV. stupni závislosti 
příspěvku na péči.Hodnoty koeficientu „k“: 

 

 

 

 

                                                           
15 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

Pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro domovy se zvláštním 

režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče: 

 VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu )  

VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada  

od uživatelů služby na lůžko – úhrada ze zdravotního pojištění na lůžko  

Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:  

VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v)  

VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada  

od uživatelů služby na lůžko  
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Podíl uživatelů ve stupni závislosti na pomoci jiné 

fyzické osoby II (středně těžká závislost), III (těžká 

závislost) a IV (úplná závislost) na celkovém počtu 

uživatelů 

Hodnota koeficientu 

v intervalu 80 % - 100 %  1,45 

v intervalu 70 % - 79 % 1,35 

v intervalu 60 % - 69 % 1,3 

v intervalu 50 % - 59 % 1,25 

v intervalu 40 % - 49 % 1,2 

v intervalu 30 % - 39 % 1,15 

v intervalu 20 % - 29 % 1,1 

v intervalu 10 % - 19 % 1,05 

v intervalu 0 % - 9 % 1 

 

 

IX. Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace  

 

1. Příjemce (poskytovatel sociální služby) odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace 
v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat 
zboží a služby co nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým.16  

2. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji v Žádosti,  
která je na příslušný rok podpořena, a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování 
sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti. 

3. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive 
výnosech a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby a vést účetnictví v souladu  
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  Příjemce  
je povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně 
s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby 
(např. analytické účty, účetní střediska, zakázky).  

Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené 
s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví Příjemce odděleně od příjmů 
a výdajů spojených s jinými službami či  činnostmi organizace.  

 

Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou  
v rozsahu základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud 
je organizace v rámci služby zajišťuje.  

                                                           
16 V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění  

v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. 
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Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální 
službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou 
sociální službu.  

4. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících 
se k poskytnuté dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů zřetelně 
označit daným účelovým znakem (UZ XXXXX) tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj 
hrazený na základě Smlouvy. A označovat originály účetních dokladů informací, že služba 
je spolufinancována Ústeckým krajem. 

5. V kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta, použít dotaci pouze ke krytí 
uznatelných nákladů souvisejících s činností sociální části CDZ a MDT, skutečně 
vynaložených v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu. Poskytnuté finanční 
prostředky lze použít ke krytí uznatelných nákladů vzniklých od počátku kalendářního roku 
do konce kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta. Uznatelnými náklady jsou 
také náklady zaúčtované v měsíci prosinci kalendářního roku, na který byla dotace 
poskytnuta, a které budou uhrazeny v lednu následujícího kalendářního roku. 

6. Při financování sociální části CDZ a MDT dotacemi z více státních zdrojů anebo i 
z rozpočtů územních samosprávných celků nepoužít duplicitní úhradu stejného nákladu 
z různých zdrojů. 

7. Nepoužít dotaci za účelem tvorby zisku. 

8. Při vynakládání uznatelných nákladů dodržovat příslušné právní předpisy, včetně zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o následujících 
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly na Formuláři 
hlášení změn:  
 
a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace, 
b) změna bankovního účtu Příjemce.  

 
Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,   
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)  
či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona 
o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb odboru 
sociálních věcí KÚÚK).  
 
Příjemce registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních 
věcí, OFKZ KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu. 
 
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení 
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory 
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování - vyjma nahlášení 
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.  

11. Příjemce je povinen odevzdat Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace 
v termínu do 26. ledna 2023 (rozhodující je datum otisku razítka podatelny)  
na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou). Závěrečná 
zpráva a finanční vyúčtování dotace, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této Metodiky 
obsahuje komentář k čerpání finančních prostředků a také údaje o: 
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i) plnění hlavního (povinného) indikátoru pro rok 2022, tedy přepočtený počet úvazků 
pracovníků CDZ a MDT v přímé péči17, jež musí odpovídat alespoň minimální výši 
přepočtených úvazků stanovených ve Standardech,18 

ii) počtu klientů CDZ a MDT, tedy souhrnného počtu klientů, evidovaných CDZ a MDT, 
včetně anonymně podpořených osob. 

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace zpracuje Příjemce za období týkající se celého roku, 
na který je dotace poskytnuta, nejpozději k 31. prosinci roku, na který je dotace poskytnuta, 
včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zahrnuty do účetnictví poskytovatele 
sociálních služeb v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta. 

V rámci Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je Příjemce povinen uvést veškeré zdroje 
financování každé jednotlivé sociální služby. V případě, že v závěrečném vyúčtování dotace a 
vyrovnávací platby bude vykázána ztráta, pak je Příjemce povinen prokázat zdroje krytí ztráty 
(uvede v komentáři pod tabulkou Zdroje financování). 

 
Komentář k Závěrečné zprávě a vyúčtování dotace obsahuje prohlášení o dodržení 
podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména  
na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky  
při finančním vypořádání dotace), na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých 
nákladových položek, uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby a na plnění 
indikátorů týkajících se přepočtených úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči a počtu 
klientů.  
 
Příjemce je povinen nahlásit odboru sociálních věcí KÚÚK změnu údajů uvedených 
v Závěrečném vyúčtování dotace týkající se zejména nákladů a výnosů a to nejpozději  
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
 
12. Zpracovaný podklad pro Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finančního vyúčtování 

dotace bude podepsán statutárním zástupcem Příjemce nebo jím pověřenou osobou.  

V případě, že Příjemce nepředloží Závěrečné vyúčtování dotace ani  26. ledna roku, 
který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se Příjemce 
závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem 
zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen 
odvod za porušení rozpočtové kázně. 

13. Příjemce je povinen na žádost KÚÚK bezodkladně písemně poskytnout požadované 
doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami. 

14. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním 
služby a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby 
po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu 
s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího 
roku po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

                                                           
17 Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, tedy: 

a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, 

 b) pracovníci v sociálních službách, 

d) pedagogičtí pracovníci, 

 e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. 
18 Povinný indikátor musí být naplněn alespoň z 85 %. 
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15. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto metodikou a uzavřenou Smlouvou 
se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),  
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění 
sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

16. Kontrola se zaměřuje na finanční a věcnou část. Kontrola finanční části je zaměřena  
na čerpání poskytnutých finančních prostředků. Obsahem věcné části je plnění předmětu  
a účelu veřejnoprávní smlouvy.  

17. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, umožnit výkon 
kontroly všech dokumentů a dokladů vztahujících se k naplňování účelu Smlouvy  
a poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění 
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru 
kontroly KÚÚK a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  

18. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě 
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 
zákona o finanční kontrole informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato 
nápravná opatření uložil. 

19. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace 
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí 
KÚÚK: 

a) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace 
– v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost 
ověřování účetní závěrky auditorem,  

b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě 
ostatních poskytovatelů sociálních služeb. 

 
20. Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako 

součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).  

21. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. roku 
na který byla dotace poskytnuta, nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace  
dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto 
skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení 
změn (v případě poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji  
se oznamovací povinnost týká jen nezahájení realizace sociální služby) a následně vrátit 
poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) 
zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však  
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným 
okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich 
odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi 
Smlouvy Poskytovatelem. 
 

 



    

31 
 

Přílohy 
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1.  Preambule 
Cílem Standardu služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným 

chronickým duševním onemocněním (Serious/severe Mental Illness) – SMI) (dále jen „Standard“) je 

definovat doporučení pro poskytování těchto služeb pro osoby se SMI. Tento Standard navazuje na 

„Standard péče poskytované v centrech duševního zdraví“ uveřejněný ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví České republiky částka 5, ročník 2016 a zohledňuje pokrok v rámci reformy psychiatrické 

péče. Standard byl připraven v rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví realizovaného 

Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného 

z Evropského sociálního fondu. 

1.1 Centrum duševního zdraví 
Centrum duševního zdraví (dále jen „CDZ“) je významným článkem v síti služeb pro osoby s duševním 

onemocněním. Cílem CDZ je zajistit komunitní a multidisciplinární službu zaměřenou na prevenci 

hospitalizace nebo jejího zkracování a nápomoc k reintegraci osob se SMI do běžné komunity. 

Multdisciplinární tým CDZ pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizované 

služby potřebným klientům (tj. pacientům v rámci zdravotních služeb, kteří jsou zároveň zájemci či 

uživateli sociálních služeb) z určené cílové skupiny (viz kapitola 2 Standardu). Velká část služeb CDZ je 

klientům poskytována v jejich přirozeném prostředí.     

V rámci CDZ se propojují zdravotní a sociální služby. Veškerá činnost se řídí právními předpisy, zejména 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Služby CDZ může zajišťovat ve vzájemné spolupráci a společnými postupy poskytovatel zdravotních 

služeb a poskytovatel sociálních služeb, a to na základě smlouvy o spolupráci. Služby CDZ může rovněž 

zajišťovat subjekt, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona 

o zdravotních službách a zároveň má registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona 

o sociálních službách. 

CDZ v rámci poskytování zdravotních služeb zajišťuje klientům zdravotní péči preventivní, léčebnou 

a léčebně rehabilitační. K zajištění léčebné a léčebně rehabilitační péče CDZ spolupracuje s ostatními 

články systému zdravotních služeb – s poskytovateli lůžkové péče nebo ambulantní péče 

a s registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a popřípadě v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost (dále jen „praktičtí lékaři“). CDZ v rámci poskytování sociálních služeb 

zajišťuje prostřednictví sociální rehabilitace takovou péči, která v návaznosti na zdravotní služby 

sleduje maximální společenskou integraci a klinické i sociální zotavení klientů (recovery). CDZ při tom 

spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb a subjekty činnými v oblasti zaměstnávání, 

vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit aj. (např. obecní úřady, policie, úřady práce, školy).  

Vzhledem k tomu, že CDZ by měla při poskytování služeb plnit komunitní funkci v rámci přirozeného 

regionu1 (viz kapitola 6 Standardu), jejich činnost by měla být rovněž zaměřena na aktivní propojování 

a spolupráci všech relevantních dalších poskytovatelů služeb, úřadů a dalších zdrojů komunitní 

podpory klientů. Při nastavení přirozeného regionu vychází CDZ jak z prevalence onemocnění SMI 

v populaci, tak z charakteru daného území (např. městská aglomerace oproti horské periferní oblasti) 

a rovněž z možného rozsahu a dostupnosti poskytovaných služeb. Vymezení přirozeného regionu 

nemá žádný vliv na právo pacienta na volbu poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení 

                                                           
1 Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie 
u poskytovatelů ambulantní péče dojezdovou dobu 60 minut.  
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podle zákona o zdravotních službách a na právo osob uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby 

a čerpat sociální službu v souladu se zákonem o sociálních službách.  

Doporučení pro poskytovaní služeb CDZ jsou odvozeny od takzvané praxe založené na důkazech 

(evidence based practice). Patří k nim krizová intervence jako odborný postup s prokazatelným 

zlepšením klinického stavu, větší spokojeností s léčbou, snížení zátěže rodin, snížení počtu 

opakovaného přijetí k hospitalizaci a vypadávání z léčby oproti standardní léčbě (Murphy et al 2015), 

dále asertivní komunitní léčba prokazatelně snižující frekvence relapsu onemocnění, potřebu 

hospitalizace, vedoucí ke stabilizaci v oblasti bydlení, zaměstnání a zvyšující spokojenost klientů 

(Marshall et al 2011). Dalším postupem je individuální podpora v pracovní oblasti (IPS), u níž je ověřeno 

zvyšování zaměstnanosti osob s duševním onemocněním (Kinoshita et al 2013).  

Pro zajištění služeb CDZ se doporučuje tento minimální rozsah poskytovaných služeb:  

 Oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v rozsahu 

oborů / odborností a formy zdravotní péče:  

o Psychiatrie – forma zdravotní péče: ambulantní a případně péče ve vlastním 

sociálním prostředí pacienta2  

o Klinická psychologie – forma zdravotní péče: ambulantní a případně péče ve 

vlastním sociálním prostředí pacienta2  

o Všeobecná sestra/sestra pro péči v psychiatrii – forma zdravotní péče: ambulantní 

péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta  

 Registrace sociální služby v rozsahu služby sociální prevence, a to sociální rehabilitace dle 

§ 70 zákona o sociálních službách v ambulantní a terénní formě s vymezením cílové skupiny 

klientů „osoby s chronickým duševním onemocněním“. 

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a rozhodnutí o registraci sociální 

služby by mělo být vázáno na místo realizace ambulantního provozu CDZ – tj. doporučuje se, aby 

v rámci rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a rozhodnutí o registraci 

sociální služby byla uvedena stejná adresa zařízení. Pro dosažení cíle CDZ se doporučuje, aby zařízení 

CDZ bylo umístěno v běžné občanské zástavbě v tzv. „mimonemocničním“ prostředí, tj. mimo 

zdravotnické zařízení, v němž se poskytuje lůžková zdravotní péče.  

Pro potřeby tohoto Standardu se CDZ, které nenaplní požadavky na komplexní rozsah služeb CDZ, 

označuje jako Bazální CDZ (CDZ-B). CDZ, které naplní komplexní rozsah služeb CDZ, se označuje jako 

Komplexní CDZ (CDZ-A). 

Doporučení pro Komplexní CDZ jsou uvedena v kapitolách 3.2.2 a 4.1 tohoto Standardu. 

Doporučení pro Bazální CDZ jsou uvedena v kapitolách 3.2.3 a 4.2 tohoto Standardu. 

Předpokládá se, že CDZ-B postupně ve lhůtě uvedené v kapitole 3.2.3 tohoto Standardu splní 

doporučení/požadavky pro CDZ-A, a tak se přemění v Komplexní CDZ. 

Služby klientům se SMI vedle služeb poskytovaných CDZ (tj. zdravotní péče zajišťované v souladu 

s oprávněním k poskytování zdravotních služeb a sociální služby zajišťované v souladu s registrací, jak 

je uvedeno výše) mohou též poskytovat multiprofesní týmy tvořené převážně sociálními pracovníky a 

případně dalšími odborníky. Jejich vznik může rozvoji CDZ předcházet a mohou částečně plnit některé 

funkce CDZ.  

                                                           
2  Péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta u oborů psychiatrie a klinická psychologie by měla 
být optimálně zajištěna vzhledem k doporučení, že by přímá práce s klienty měla být u multidisciplinárního týmu 
realizována alespoň v 50 % v jejich přirozeném prostředí (nikoliv v prostorách zařízení).  



4 
 

Doporučení pro zajištění činnosti těchto týmů je uvedeno níže v kapitole 8 tohoto Standardu. 
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2.  Cílové skupiny 
1) osoby se SMI; charakteristika SMI: 

a) diagnostické okruhy F2, F3 (eventuálně F42 a F60.0, F60.1, F60.3, F60.5, F60.6, F61, F62)  

b) trvání onemocnění (déle než 2 roky); 

c) funkční narušení (skóre GAF ≤ 60, kde GAF je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální 

úrovně zneschopnění; upraveno dle Ruggeri et al., 2000, Martín-Pérez et al., 2019). 

Takto vymezená cílová skupina v sobě zahrnuje rovněž i osoby v ochranném léčení uloženém soudem 

vykonávané formou specializované ambulantní péče v oboru psychiatrie.  

CDZ pro tuto cílovou skupinu poskytuje služby dlouhodobého charakteru, vázané na platnost 

charakteristiky SMI a) – c) u dané osoby.  

2) osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI.  

Jde o osoby převážně dosud psychiatricky neléčené, u nichž se projevují poruchy, které svědčí pro 

zvýšené riziko budoucího rozvoje SMI.  

Cílem CDZ je včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby jako prevence rozvoje závažného 

(chronického) duševního onemocnění. Klienta k péči v CDZ indikují lékaři poskytovatele lůžkové péče 

v oboru psychiatrie, lékaři poskytovatelů ambulantní péče v oboru psychiatrie a praktičtí lékaři. 

Vzhledem k nízkoprahovosti a vysoké skryté nemocnosti u této cílové skupiny může být přijata do péče 

i osoba bez doporučení. 

3. Funkce a služby poskytované v CDZ 

3.1  Funkce CDZ 
A) Flexibilní, kontinuální péče a podpora osob se SMI v jejich přirozeném prostředí  

Cílem je asistence v procesu zotavení těchto osob orientovaná na zplnomocňování a všechny jejich 

potřeby vyplývající z aktuální situace (oblast zdravotní, pracovní, bydlení, příjmová, rodiny a sociálního 

zázemí, volného času). V tom je zahrnuta zdravotní péče (léčebná, preventivní a léčebně rehabilitační 

péče), sociální služba (tj. sociální rehabilitace) spojená s asistencí před, během a po hospitalizaci klientů 

CDZ. Pozornost je věnována také potřebám rodinných příslušníků klientů a jiných osob blízkých, např. 

formou konzultací, edukací, psychologické podpory. 

B)  Asertivní vyhledávání a kontaktování 

Cílem je aktivní vyhledávání a opakované kontaktování lidí, kteří vypadli ze systému zdravotních 

a sociálních služeb nebo jej nikdy nevyužívali a probíhá u nich neléčené SMI. 

C)  Integrovaná péče o osoby s duální diagnózou  

Cílem je podpora lidí se souběhem závislosti (alkoholové i nealkoholové drogy, závislost na lécích) a 

s SMI, kteří jsou klienty CDZ. 

D)  Systematické zaměření multidisciplinárního týmu na včasnou detekci a prevenci.  

Cílem je včasné poskytnutí podpory multidisciplinárním týmem klientům včetně cílené depistáže, 

pravidelná a systematická spolupráce se školami, praktickými lékaři a dalšími subjekty, a to jak v rámci 
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péče o konkrétního klienta, tak i v rámci osvětové činnosti. Součástí této funkce je i podpora osob 

propuštěných z akutní lůžkové péče s rizikem rehospitalizace a rozvoje SMI. 

E)  Informační místo péče o lidi s duševním onemocněním.  

Cílem je zajištění šíření informací o problematice. Na CDZ se obrací osoby, organizace nebo úřady 

s dotazy a potřebami týkající se služeb péče o duševní zdraví. CDZ může nasměrovat osoby s potřebami 

péče na další specifické služby. Zejména tak může a mělo by pomoci zorientovat se rodině, příp. jiným 

blízkým osobám, event. opatrovníkovi v možnostech nejvhodnějšího postupu v pomoci osobě 

s duševním onemocněním. 

 

3.2  Minimální rozsah služeb poskytovaných multidisciplinárním týmem CDZ 

3.2.1  Multidisciplinární tým  
Veškeré služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem. Ten je tvořen profesionály 

příslušných odborností (viz kapitola 4 Standardu), kteří spolu velmi úzce spolupracují. Všichni členové 

týmu pracují ambulantně i v terénu, sdílí klienty, průběžně si předávají důležité informace a většinu 

svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů. 

 

3.2.2  Komplexní Centrum duševního zdraví pro SMI (CDZ-A) 
Doporučuje se, aby minimální ordinační doba CDZ-A byla stanovena v rozsahu od 8 do 16 hodin 

v pracovní dny.  

A) Základní služby 

Základní služby by měla zajišťovat všechna CDZ-A.  

Rozsah základních služeb CDZ-A: 

A1) Mobilní služby  

Mobilní služby jsou určené pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu. 

Mobilní služby jsou poskytovány prostřednictvím multidisciplinárních týmů v přirozeném prostředí 

osob se SMI, a po vzájemné dohodě také v institucích, kde jsou osoby aktuálně umístěny, za účelem 

jejich přípravy na propuštění. Hlavním cílem mobilních služeb je poskytování péče v přirozeném 

prostředí klientů a předcházení stavů, které by vyžadovaly hospitalizaci. Ve spolupráci s ambulantními 

psychiatry se podílí na péči o klienty se SMI, kteří mají uloženo ambulantní ochranné léčení. 

Mobilními službami se rozumí, jde-li o 

 zdravotní služby: zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, 

 sociální služby: sociální rehabilitace v terénní formě.  

 

A2) Krizové služby 

Krizové služby jsou určené pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu. 

Cílem krizových služeb je podpora klientů při zvládnutí rozvíjející se krize a předcházení hospitalizaci.  

Krizové mobilní služby jsou dostupné klientům CDZ do 24 hodin, a to i v mimopracovních dnech. 

Časová dostupnost krizových služeb CDZ: 
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• Telefonicky – 24/7 s možností osobního kontaktu /mobilního výjezdu/ v závislosti na stavu 

klienta. Telefonická dostupnost je zajištěna pro klienty CDZ. Telefonickou dostupnost zajišťuje 

přímo multidisciplinární tým CDZ; je rovněž možné ji zajišťovat prostřednictvím zařízení 

s nepřetržitou krizovou službou (např. centrum krizové intervence), a to na základě dohody 

s ním uzavřené.  

• Ambulantně – od 8 do 18 hodin v pracovních dnech. 

• Pro zvládnutí akutních stavů v době od 18 do 20 hod. v pracovních dnech je k dispozici mobilní 

tým CDZ. V nočních hodinách (od 20 do 8 hodin) avizovaných telefonicky nebo nastalých 

v zázemí CDZ má CDZ dohodu se zařízením poskytujícím akutní lůžkovou psychiatrickou péči 

nebo se zařízením poskytujícím nepřetržitou krizovou službu (centrum krizové intervence). 

Krizovými službami se rozumí, jde-li o  

 zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní a zdravotní péče ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta, 

 sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě.  

 

A3) Zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie   

Zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie jsou určeny pro obě cílové skupiny 

definované v kapitole 2 Standardu. 

Zahrnují služby psychiatra a klinického psychologa, včetně psychoterapeutické péče, ve formě 

ambulantní péče a dále ve formě zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Role 

psychiatra a klinického psychologa v multidisciplinárním týmu zahrnují i metodické vedení 

multidisciplinárního týmu a koordinaci péče o klienty.  

 

A4) Služby včasné intervence 

Služby včasné intervence jsou určeny pro cílovou skupinu 2 definovanou v kapitole 2 Standardu. 

Hlavním cílem služby včasné intervence je včasná detekce onemocnění s rizikem dalšího rozvoje SMI. 

Součástí těchto služeb je rovněž spolupráce s organizacemi a školami v přirozeném regionu. Tyto 

činnosti probíhají převážně ambulantně. 

Službami včasné intervence se rozumí, jde-li o  

 zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní a zdravotní péče ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta. 

 sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě.  

 

A5) Pohotovost k asertivnímu kontaktování 

Pohotovost k asertivnímu kontaktování je určena pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 

Standardu. 

Jde o intervence multidisciplinárního týmu nebo jednotlivých členů týmu v případě osob s již 

probíhajícím, avšak dosud nediagnostikovaným nebo aktuálně neléčeným SMI, které mají 

nedostatečný náhled na svoje onemocnění, v jehož důsledku hůře navazují spolupráci.  
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Cílem je dosažení spolupráce s osobou a navázání další péče v CDZ za případné spolupráce 

(edukovaných) rodinných příslušníků nebo jiných osob blízkých, popřípadě osob žijících s nemocným 

ve společné domácnosti, popř. opatrovníka. 

Pohotovostí k asertivnímu kontaktování se rozumí, jde-li o  

 zdravotní služby: zdravotní péče ve formě zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta, 

 sociální služby: sociální rehabilitace v terénní formě.  

 

A6) Denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální  

Denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální jsou určeny pro cílovou skupinu 1 

definovanou v kapitole 2 Standardu. 

CDZ zajišťuje denní skupinové nebo individuální služby pro klienty orientované na jejich podporu 

a sociální rehabilitaci. Je třeba zajistit, aby nabídka těchto služeb odpovídala potřebám klientů 

a dostupnosti jiných denních služeb v přirozeném regionu. 

Denní skupinové nebo individuální služby zahrnují jak strukturované, tak nestrukturované aktivity, 

sloužící mj. k prolomení sociální izolace. Vedle toho CDZ úzce spolupracuje se službami denního 

stacionáře s psychoterapeutickým programem nebo službami otevřeného denního stacionáře podle 

jejich dostupnosti v přirozeném regionu. 

Denními skupinovými nebo individuálními službami zdravotními a sociálními rozumí, jde-li o  

 zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní, 

 sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní formě. 

 

 A7) Síťování 

CDZ se aktivně podílí na propojování a spolupráci všech relevantních služeb, úřadů a dalších zdrojů 

komunitní podpory klientů v rámci svého přirozeného regionu.  

 

A8) Systematická spolupráce s poskytovateli akutní a následné lůžkové péče  

Systematická spolupráce s poskytovateli akutní a následné lůžkové péče slouží k plánovanému předání 

hospitalizovaných pacientů do další péče týmu CDZ po ukončení hospitalizace, dále k udržení kontaktu 

týmu CDZ s hospitalizovanými klienty a k indikovanému předání klienta CDZ k hospitalizaci v případě 

potřeby. 

 

A9) Kontaktní místo  

CDZ slouží jako kontaktní místo v přirozeném regionu pro veřejnost a další spolupracující organizace 

pro vyhledání včasného zásahu a pomoci pro osoby se SMI, které nebyly dosud léčeny nebo přestaly 

využívat podpory zdravotních a sociálních služeb. Na takto poskytnuté podněty obvykle navazují služby 

asertivního kontaktování multidisciplinárním týmem CDZ, který osobně nebo telefonicky kontaktuje 

klienta ve lhůtě 2 pracovních dnů.  
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B) Doplňkové služby 

Jde o volitelné služby poskytované CDZ-A v návaznosti na potřeby osob se SMI a na možnosti 

spolupracující sítě dalších služeb v přirozeném regionu.  

B1) Intenzivní krizová služba v místě zařízení CDZ 

Intenzivní krizová služba v místě poskytování služeb CDZ-A je určena pro obě cílové skupiny definované 

v kapitole 2. 

Tato služba nabízí možnost krizového celodenního (24 hod.) ošetření klientů CDZ-A při zhoršení stavu 

s rizikem hospitalizace. Může být provozována podle potřeb klientů jen v některých obdobích v roce. 

Poskytnutí celodenní krizové služby může být opakováno u konkrétního klienta maximálně po dobu 10 

za sebou jdoucích dní. Služba je poskytována klientům, kteří jsou již zařazeni do péče CDZ-A.  

Intenzivní krizovou službou v místě zařízení CDZ-A se rozumí, jde-li o  

 zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní, 

 sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní a případně pobytové formě3. 

    

B2) Intenzivní intervence v přirozeném prostředí klienta   

Intenzivní intervence v přirozeném prostředí klienta jsou určeny obě pro cílové skupiny definované 

v kapitole 2. 

Tato služba znamená kontakt s klientem CDZ-A v jeho sociálním prostředí alespoň dvakrát za den po 

dobu alespoň tří dnů, maximálně však po dobu 10 za sebou jdoucích dnů. Jde o alternativu umístění 

do sociální služby poskytující ubytování (např. domov se zvláštním režimem nebo chráněné bydlení) 

nebo přijetí na psychiatrické lůžkové oddělení dle stavu klienta. Tato služba předpokládá intenzivní 

spolupráci s rodinou, resp. se spolužijícími a jinými blízkými osobami. 

Intenzivní intervencí v přirozeném prostředí klienta se rozumí, jde-li o  

 zdravotní služby: zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, 

 sociální služby: sociální rehabilitace v terénní formě. 

3.2.3  Bazální Centrum duševního zdraví pro SMI (CDZ-B) 
Předpokládá se, že CDZ-B postupně ve lhůtě do pěti let od zahájení provozu4 splní 

doporučení/personální kritéria pro CDZ-A, a tak se přemění v Komplexní CDZ. Pokud tato kritéria 

nenaplní, bude i nadále poskytovat péči v redukované kapacitě (v rozsahu dle personální kapacity CDZ-

B).  

Doporučuje se, aby minimální ordinační doba CDZ-A byla stanovena v rozsahu od 8 do 16 hodin 

v pracovní dny. 

CDZ-B poskytuje alespoň následující druhy základních služeb definovaných u CDZ-A v rozsahu, který 

umožní personální kapacita CDZ-B: 

 A1) mobilní služby (pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu)  

 A2) krizové služby (pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu) s časovou 

dostupností od 8 do 16 hodin pouze v pracovních dnech  

                                                           
3 Lůžka mohou mít charakter sociálních lůžek nebo ubytovacích služeb. 
4 Datem zahájení provozu se rozumí datum zahájení dle první smlouvy uzavřené se zdravotní pojišťovnou.  
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 A3) zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie (pro obě cílové skupiny 

definované v kapitole 2 Standardu) 

 A4) služby včasné intervence (pro cílovou skupinu 2 definovanou v kapitole 2 Standardu) 

 A5) pohotovost k asertivnímu kontaktování (pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 

Standardu)  

 A6) denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální (pro cílovou skupinu 1 

definovanou v kapitole 2 Standardu) – mohou být zajištěny smluvně u jiného poskytovatele 

služeb  

 A7) síťování  

 A8) systematická spolupráce s poskytovateli akutní i následné lůžkové péče 

 A9) kontaktní místo  

 

4. Personální kritéria  
CDZ je personálně a technicky vybavené pro zajišťování služby pro cílovou skupinu lidí s vážným 

duševním onemocněním (SMI) v přirozeném regionu se 60 - 140 000 obyvateli. Při předpokládané 

prevalenci SMI v populaci (Martín-Pérez a kol. 2019, Ruggeri a kol. 2000) ve výši 3,2 promile při 

zvoleném kritériu GAF≤60 dle definice SMI v tomto Standardu lze pro přirozený region předpokládat 

potřebnost služeb CDZ pro 192 - 448 klientů. Personální složení multidisciplinárního týmu CDZ je dáno 

počtem klientů, kterým tým poskytuje své služby. Velikost přirozeného regionu a tím i počet klientů je 

omezen jak v dolní, tak i horní hranici, aby bylo zajištěno efektivní fungování týmu CDZ. Na jednoho 

pracovníka multidisciplinárního týmu zajišťujícího case management je počítáno s max. 20 klienty. 

Pokud se ukáže v přirozeném regionu potřeba ošetřit více klientů s SMI indikovaných k péči CDZ, je 

možné personální obsazení uvedené níže navýšit.  

 

4.1 Komplexní CDZ (CDZ-A) 
 

U CDZ -A fungujícím v přirozeném regionu s cca 100.000 obyvateli se doporučuje následující minimální 

personální vybavení.  

4.1.1  Personál zajišťující zdravotní služby  
Personál zajišťující zdravotní služby     celkem: 9 úvazků  

Psychiatr5        1,0 úvazek 

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 95/2004 Sb.)  

Psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí5 1,0 úvazek 

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

                                                           
5 Minimálně jeden z kmenových zaměstnanců CDZ s odborností psychiatr a psycholog ve zdravotnictví se 
specializovanou způsobilostí musí splňovat požadavek na úplnou psychoterapeutickou kvalifikaci (specializaci 
v systematické psychoterapii). 
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s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.) a současně 

splňuje vzdělání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.)  

Všeobecná sestra (S2) / Sestra pro péči v psychiatrii (S3)6   7,0 úvazků     

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. a v případě sestry pro péči v psychiatrii 

současně splňuje vzdělání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 

 

4.1.2  Personál zajišťující sociální služby 
Personál zajišťující sociální služby      7,0 úvazků 7,8,9  

Z toho: 

Sociální pracovník                 

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 110 zákona o sociálních službách 

 

Pracovník v sociálních službách9               

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 116 zákona o sociálních službách 

 

Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby (dle § 115 písm. odst. 1 písm. e) zákona 

o sociálních službách) 

• Kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• Splňuje požadavky dle § 116a písm. odst. 2 zákona o sociálních službách 

 

4.2  Bazální CDZ (CDZ–B) 

4.2.1  Personál zajišťující zdravotní služby  
Personál zajišťující zdravotní služby   celkem 5 úvazků 

Psychiatr5       0,5 úvazku 

                                                           
6 Minimálně 1/2 úvazků sester musí mít specializaci v Ošetřovatelství v psychiatrii.  
7 Minimálně ½ úvazků pracovníků zajišťujících sociální služby jsou sociální pracovníci 
8 Minimálně jeden z pracovníků zajišťujících sociální služby se specializuje na podporu pro vstup na otevřený 
pracovní trh, nebo spolupracuje s takto zaměřenými službami. 
9 Jeden až dva z pracovníků splňují kvalifikační kritéria dle zákona o sociálních službách a pracují nejméně na 0,5 
úvazku v roli peer konzultanta. To vyžaduje vlastní zkušenost pracovníka s onemocněním z okruhu SMI, 
stabilizovaný zdravotní stav a zachování jedinečnosti jeho role (nemůže vykonávat jinou roli v týmu CDZ). 
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• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb. 

Psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí5 0,5 úvazku 

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb. a současně splňuje vzdělání podle Nařízení 

vlády č. 31/2010 Sb. 

Všeobecná sestra (S2) / Sestra pro péči v psychiatrii (S3)6 4,0 úvazky  

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. a v případě sestry pro péči v psychiatrii 

současně splňuje vzdělání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 

 

4.2.2  Personál zajišťující sociální služby  
Personál zajišťující sociální služby    4,0 úvazky7,8,9  

Z toho: 

Sociální pracovník                

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 110 zákona o sociálních službách 

 

Pracovník v sociálních službách9                

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 116 zákona o sociálních službách 

 

Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby (dle § 115 odst. 1 písm. e) zákona 

o sociálních službách) 

• kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu 

• splňuje požadavky dle § 116a písm. odst. 2 zákona o sociálních službách  

 

5. Materiálně technická kritéria  
Minimální technická kritéria jsou dána platnou vyhláškou č. 92/2012 Sb., požadavcích na minimální 

technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). Nad její rámec je doporučováno následující 

vybavení vyplývající z charakteru činnosti CDZ - pro CDZ je charakteristický týmový způsob práce – 

prostorové vybavení tomu musí odpovídat (např. dostatečným prostorem pro porady týmu 

a kooperaci pracovníků). Konkrétní vybavení se může lišit podle typu CDZ. Rozdíly ve vybavení 

jednotlivých CDZ mohou být dány: 
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• velikostí přirozeného regionu; 

• typem přirozeného regionu (horská oblast, městská aglomerace aj.); 

• organizací CDZ – např. denní stacionář10 může být připojen k CDZ nebo může být zajištěn jiným 

subjektem. 

5.1 Základní provozní prostory 
a) zázemí pro členy multidisciplinárního týmu 

c) konzultační místnost / vyšetřovna  

d) místnost pro skupinovou terapii a denní aktivity (nemusí být u CDZ-B) 

 

5.2 Fakultativní provozní prostory 
a)  klidové, resp. krizové místnosti  

b)  sprcha pro klienty  

c)  čajová či nácviková kuchyně u denních aktivit 

 

5.3 Materiálové a přístrojové vybavení CDZ 
a) nábytek pro práci pracovníků CDZ 

b) alkotest 

c) mobilní telefony, stolní a přenosné počítače nebo tablety, tiskárny, vč. připojení k veřejné 

telefonní síti mobilní, 

d) osobní automobil11.  

 

Komplexní CDZ-A poskytující doplňkovou službu B1) Intenzivní krizová služba v místě zařízení CDZ 

formou zdravotních služeb musí splňovat minimální požadavky materiálního a technického vybavení 

dle Vyhlášky č. 92/2012 Sb., pro provoz psychiatrické krizové péče: 

• signalizační zařízení 

• místnost pro poskytování telefonické krizové intervence 

• místnost pro pacienty, která musí být vybavena minimálně 2 lůžky12 - stacionární péče  

• denní místnost pro pacienty. 

 

6. Organizační kritéria 
Podíl přímé práce multidisciplinárního týmu CDZ s klienty je minimálně 50 % vzhledem k celkové jejich 

vykonávané činnosti. 

                                                           
10 Musí splňovat podmínky dle vyhlášky č. 92/2012.  
11 Není nutné v městském regionu, kde lze využívat služeb MHD. 
12 Lůžka mohou mít charakter lůžek denního stacionáře.  
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Přímá práce s klienty je u multidisciplinárního týmu alespoň v 50 % realizována v jejich přirozeném 

prostředí (nikoliv v prostorách zařízení). 

CDZ má definovaná písemná pravidla, která stanoví: 

• cílové skupiny; 

• přirozený region, ve kterém zajišťuje komunitní funkci a zároveň ve kterém je schopno 

poskytovat služby A1, A2, A4 a A5 (definované v bodě 3.2.2 Standardu)  

• způsob přijímání do péče a propuštění z ní; 

• způsob sdílení a předávání informací v rámci CDZ; 

• kompetence a odpovědnosti pracovníků CDZ; 

• způsob spolupráce s rodinou klienta a dalšími relevantními subjekty v přirozeném regionu CDZ. 

Spektrum služeb CDZ zajišťují členové multidisciplinárního týmu, kteří jsou v pracovněprávním vztahu 

se subjekty, které zřídily CDZ. 

Konkrétní manažerská struktura je věcí zřizovatele/ů, ale měla by mít dostatečnou kapacitu pro 

strategické, finanční, personální a provozní řízení, aby pracovníci v přímé péči o klienty CDZ nebyli 

přetěžováni úkoly organizační a administrativní povahy. 

Management zodpovídá mimo jiné za plánování a vyhodnocování poskytovaných služeb, včetně 

kontroly kvality v souladu s posláním a cíli CDZ. 

CDZ oslovuje k systematické spolupráci relevantní subjekty v síti zdravotních i sociálních služeb 

v přirozeném regionu, kde působí.  

Spolupracuje s krajskou či místní samosprávou na koordinaci služeb pro osoby s duševním 

onemocněním. Účastní se činnosti regionálních pracovních skupin vztahující se k síti služeb pro osoby 

s duševním onemocněním.    

 

7. Ostatní kritéria  
Pro dosažení cíle CDZ se doporučuje, aby zařízení CDZ bylo umístěno v běžné občanské zástavbě 

v mimonemocničním prostředí (tj. mimo zdravotnické zařízení, v němž se poskytuje lůžková zdravotní 

péče).  

CDZ dále může:   

• podílet se na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, klinických psychologů, sester 

a sociálních pracovníků v souladu s právními předpisy; 

• podílet se na vzdělávání pracovníků dalších sociálních služeb, které s CDZ spolupracují; 

• vytvořit program celoživotního vzdělávání pro kmenové zdravotnické pracovníky a sociální 

pracovníky; 

• podílet se na osvětových edukačních aktivitách pro obyvatelstvo; 

• podílet se na výzkumu duševních poruch; 

• pravidelně kontrolovat kvalitu CDZ pomocí nástrojů na hodnocení kvality a bezpečnosti práce 

v rámci jednotlivých poskytovaných služeb CDZ.  
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8. Služby s potenciálem vzniku CDZ  

8.1 Komunitní multiprofesní týmy 
Komunitní multiprofesní týmy (zpravidla se jedná o druh služby sociální rehabilitace) působí rovněž 

v oblasti péče o duševní zdraví. Jejich vznik může předcházet rozvoji CDZ a mohou částečně plnit 

některé jejich funkce.  

Základní funkcí je sociální podpora osob se závažným duševním onemocněním s přesahem do systému 

zdravotní péče. Podpora probíhá převážně formou case managementu. 

Tým je tvořen pracovníky poskytujícími sociální služby. V případě, že tým smluvně spolupracuje 

s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti 914, jsou rovněž poskytovány zdravotní služby 

psychiatrické sestry. Tým spolupracuje s ambulantním psychiatrem v místě působnosti týmu, který má 

roli konzultanta a zároveň spolupracuje i s ambulantními psychiatry klientů, které má ve své péči.  

Poskytovanými službami jsou: 

• mobilní služby (sociální a psychiatrická rehabilitace; case management); 

• podpora klienta a jeho okolí; 

• síťování v rámci regionu. 
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Příloha metodiky č. 2 

Standard péče poskytované 

Multidisciplinárním týmem duševního 

zdraví pro děti a adolescenty 

 

pro účely dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a 

multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou 

závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 
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1. Preambule 

1.1. Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty  

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty je mezičlánkem mezi primární 

péčí (praktičtí lékaři pro děti a dorost) a pedopsychiatrickou péčí, ambulantní a lůžkovou. Jeho 

funkcí je včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické 

problematiky a pomoc dětem a jejich rodinách v krizových situacích tak, aby nedošlo 

k psychiatrizaci problematiky, aby se psychiatrické potíže nerozvinuly, nebo aby byly řešeny 

včas a zlepšila se jejich prognóza. Další funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování, 

nápomoc k reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizace 

psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a sociální vztahy klientů. Za 

tímto účelem Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty jednak vytváří 

potřebné programy, jednak zajišťuje v rámci regionu funkční propojení stávající ambulantní a 

lůžkové péče. Zdravotní problematiku (psychiatrickou a psychologickou) rovněž propojuje 

s ostatními organizacemi věnujícími se dětem, ať už jde o školy, pedagogicko-psychologické 

poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, volnočasové aktivity, 

sociální služby nebo o organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí atd. 

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty pracuje formou „case 

managementu“ a na přechodnou dobu poskytuje flexibilní, individualizovanou a 

nízkoprahovou službu všem potřebným klientům a jejich rodinám v rámci přirozeného 

regionu1 oblasti bez čekací doby nebo s čekací dobou minimální. 

K zajištění hlavního cíle, tedy maximální společenské integrace a klinického i sociálního 

(recovery) zotavení klientů, spolupracuje Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a 

adolescenty (dále jen MTDZ) ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami jak 

specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti rodiny, vzdělávání, 

zaměstnání, bydlení, volnočasových aktivit, a to včetně státních institucí. 

                                                 
1 Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve 

znění pozdějších předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie 

u poskytovatelů ambulantní péče dojezdovou dobu 60 minut. 
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Jednotlivé prvky péče poskytované MTDZ jsou odvozeny od takzvané praxe založené na 

důkazech (evidence-based practice). Hlavním nástrojem péče je krizová intervence s 

prokazatelným zlepšením klinického stavu, větší spokojeností s léčbou, dále snížení zátěže 

rodin, snížení opakovaného přijetí k hospitalizaci a vypadávání z léčby oproti standardní léčbě 

(Murphy et al 2012). 

V MTDZ se propojují zdravotní služby, sociální služby a služby pedagogické. Veškerá činnost se 

řídí platnou legislativou, zejména zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákonem č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a zákonem č. 359/1999 Sb. o 

sociálně-právní ochraně dětí. 

V tomto standardu jsou definovány Multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a 

adolescenty (MTDZ) zejména k účelu ověření jejich provozu v pilotním projektu Podpora 

zavedení nových služeb v oblasti péče o pedopsychiatrické pacienty.  

1.2. Zdroje 

Cash SJ, Bridge JA. Epidemiology of Youth Suicide and Suicidal Behavior. Current opinion in 

pediatrics. 2009;21(5):613-619.  

Leibson CL, Long KH. Economic implications of attention-deficit hyperactivity  disorder for 

healthcare systems. Pharmacoeconomics. 2003;21(17):1239-62. Review.  PubMed PMID: 

14986737. 

Maziade M. At Risk for Serious Mental Illness-Screening Children of Patients with Mood 

Disorders or Schizophrenia. N Engl J Med. 2017;376(10):910-912.  

Murphy S et al. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. (2012) Cochrane 

Database of Systematic Reviews; 5:CD001087. 
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Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, Caye A, Rohde LA. Annual research review: A meta-

analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. Child 

Psychol Psychiatry. 2015 Mar;56(3):345-65. 

Psychiatrická péče 2016. Praha: ÚZIS ČR, 2017. 

Raboch J, et al. (eds.) PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče IV. Praha: Tribun, 

2014. 

Raboch J., Wenigová B. et al. Mapování stavu psychiatrické péče, ČPS, 2012. 

Rasic D, Hajek T, Alda M, Uher R. Risk of Mental Illness in Offspring of Parents With 

Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depressive Disorder: A Meta-Analysis 

of Family High-Risk Studies. Schizophrenia Bulletin. 2014;40(1):28-38. 

Rodriguez J, Olin SS., Hoagwood KE, Shen S, Burton G, Radigan M, Jensen PS. The Development 

and Evaluation of a Parent Empowerment Program fo Family Peer Advocates. J Child Fam Stud. 

2011 Aug; 20(4): 397–405. 

Signorini G, Singh SP, Boricevic-Marsanic V, Dieleman G, Dodig-Ćurković K, Franic T et al. 

Architecture and functioning of child and adolescent mental health services: a 28-country 

survey in Europe. The Lancet Psychiatry [online]. Vol. 4, No. 9, s. 715-724, Září 2017. Dostupné 

na <http://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30127-X>. 

Strategie reformy psychiatrické péče. MZ ČR, 2013. 

Wang PS, Angermeyer M, Borges G, et al. Delay and failure in treatment seeking after first 

onset of mental disorders in the World Health Organization’s World Mental Health Survey 

Initiative. World Psychiatry. 2007;6(3):177-185. 

WHO. The European Mental Health Action Plan 2013–2020. 

Winkler P., (ed.). Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenosti a 

doporučení. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2013. 

Winkler P., et al. Cost-effectiveness of care for people with psychosis in the community and 

psychiatric hospitals in the Czech Republic: an economic analysis. The Lancet Psychiatry, 2018. 
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1.3.  Seznam zkratek 

 

CDZ centrum duševního zdraví 

ED/EI Early Detection/Early Intervention – včasná detekce/včasná intervence 

MTDZ Multidisciplinární Tým Duševního Zdraví 

OSPOD orgán sociálně právní ochrany dětí 

PPP pedagogicko-psychologická poradna 

SMI Severe Mentall Illness – závažné duševní onemocnění  

SPC speciálně pedagogické centrum 

SPOD sociálně právní ochrana dětí 

SVP středisko výchovné péče 

ZZS zdravotní záchranná služba 

 

2. Služby poskytované Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a 

adolescenty 

2.1. Cílová skupina 

Cílovou skupinou MTDZ jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo 

osoby odpovědné za jejich výchovu. O přijetí dítěte či adolescenta do péče MTDZ bude 

rozhodovat především závažnost stavu a individuální potřeby dítěte (primárně nikoliv 

konkrétní diagnóza).  

Do MTDZ by měly směřovat děti vyžadující akutní pomoc v oblasti psychosociální, dále děti 

propouštěné z ústavní pedopsychiatrické péče, u kterých hrozí vysoké riziko relapsu, a děti 

v péči dětské a dorostové psychiatrické ambulance, jejichž stav se zhoršil a hrozí jejich 

hospitalizace, ale té by bylo možné předejít. Dále by se měla týkat dětí, které potřebují více 
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modalit péče než pouze jednu (kromě péče psychiatrické a psychologické také péči sociální či 

speciálně pedagogickou). 

MTDZ bude fungovat v pracovní dny po dobu minimálně 8 hodin. V rámci týmu se předpokládá 

flexibilita pracovní doby MTDZ 12 hodin denně, cca mezi 7. -19. hodinou. Mimo pracovní dobu 

MTDZ bude dostupný telefonní záznamník odkazující na zařízení akutní péče v regionu MTDZ 

či krizové linky důvěry. Dostupnost psychiatrické, psychologické nebo sociální pomoci by měla 

pro pacienty v akutním stavu být nejvýše 3 pracovní dny. 

2.2. Minimální rozsah služeb poskytovaných Multidisciplinárním týmem 

duševního zdraví pro děti a adolescenty 

2.2.1 Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty 

Veškeré služby jsou poskytovány Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a 

adolescenty. Ten je tvořen profesionály různých odborností (viz kapitola Personální kritéria), 

kteří spolu velmi úzce spolupracují. Všichni členové týmu sdílejí klienty, průběžně si předávají 

důležité informace a část svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů. 

2.2.2 Poskytované služby 

MTDZ má pro výkon činností takové odborné, časové, prostorové, finanční, materiálně-

technické a personální zázemí, které odpovídá rozsahu nabízených služeb a typu klientely.   

Klienti MTDZ jsou srozumitelně informováni o cílové skupině, cílech a metodách práce a je jim 

umožněno činit informovaná rozhodnutí. Služby jsou poskytovány na základě profesionality, 

etických zásad, provázanosti a práce s celým sociálním systémem klienta a jsou poskytovány 

v bezpečném prostředí. Metody práce vycházejí z vědecky ověřených poznatků.   

Při prvním kontaktu s klientem a jeho rodinou bude stanoven klíčový pracovník („case 

manager“) dle hlavních potřeb klienta, společně s klientem a jeho rodinou bude vytvořen 

individuální plán péče, který bude průběžně aktualizován s ohledem na konkrétní potřeby 

klienta a cíle, kterých je třeba dosáhnout.  
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A) Denní služby    

MTDZ provozuje centrum denních aktivit, do kterých je klient zařazen dle předem 

nastaveného individuálního plánu péče. Jedná se o psychoterapeutickou podporu, 

psychoterapii a další terapeutické služby, např. pracovní aktivity, pohybové aktivity, skupinové 

aktivity a jiné, dle možností, zaměření konkrétního MTDZ a dle převažující problematiky 

klientů.  

V rámci MTDZ jsou poskytovány služby psychiatrické a klinicko-psychologické ambulance. 

 Všichni členové týmu poskytují individuální konzultace jak v působišti MTDZ, tak případně 

prostřednictvím mobilních služeb.  Minimální provozní doba pracoviště (jednotlivých 

pracovišť) MTDZ v období pilotního provozu činí 40 hodin týdně. To znamená, že služby jsou 

dostupné 8 hodin denně.  

B) Mobilní služby  

Pokud je to třeba, jsou služby poskytovány členy týmu v přirozeném prostředí klientů (domov, 

škola, mimoškolní aktivity) a po vzájemné dohodě také v institucích (např. lůžková 

zdravotnická zařízení), kde jsou klienti aktuálně umístěni a kde je třeba připravit je na 

propuštění. Dále může tým navštívit instituce nebo organizace, které s dítětem a rodinou 

pracují (škola, PPP, SPC, SVP, OSPOD atd.). 

Mobilní tým neplní roli zdravotnické záchranné služby, ale provádí krizovou intervenci v 

případech, ve kterých není nezbytný zásah ZZS, a to v pracovní době MTDZ.  

Tato aktivita zahrnuje např. edukaci klienta a jeho okolí, přímou podporu klienta v situacích 

pro něj obtížných, aby se učil jednat v budoucnu samostatně. 

C) Další služby  

Kromě přímé práce s klienty MTDZ ve svém regionu aktivně navazuje spolupráci s dalšími 

službami péče o děti a adolescenty jak obecně, tak individualizovaně, a to na základě potřeb 

konkrétního klienta. Jedná se zejména o následující zařízení a instituce: dětské a dorostové 

psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková 

pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, centra duševního zdraví (CDZ), pediatrická lůžková 
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i ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská 

zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska 

výchovné péče, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), sociální 

služby, úřady (úřad práce, OSPOD, osoby pověřené k výkonu SPOD) atd.  

3. Personální kritéria 

MTDZ je personálně a technicky vybavené zdravotně sociální zařízení zajišťující služby pro 

cílovou skupinu v přirozeném regionu. Velikost regionální dostupnosti bude testována během 

pilotního ověření a bude v tomto případě ovlivněna velikostí populace do 18 let.  Výchozí 

hodnotou pro účely pilotního ověření je, s ohledem na personální zajištění, přirozený region 

s maximálně 50 000 obyvateli do 18 let a s okamžitou kapacitou 13 klientů.  

Pro zajištění individualizované práce s klientem je zapotřebí, aby každý klient měl jednoho 

konkrétního člena týmu jako svého klíčového pracovníka tzv. „case managera“. Role klíčového 

pracovníka je jednak v přímé péči o klienta, jednak v koordinaci naplňování individuálního 

plánu péče klienta. Klíčový pracovník zapojuje další členy týmu podle aktuální situace (potřeb) 

klienta a podle jejich specializovaných znalostí a dovedností. Na jednoho pracovníka týmu 

v roli „case managera“ je počítáno s 4-6 registrovanými klienty. 

MTDZ má dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kterým je poskytována odborná podpora, 

kteří znají své kompetence a jsou si vědomi své zodpovědnosti. MTDZ obezřetně vybírá takové 

zaměstnance, kteří splňují kvalifikační nároky odpovídající druhu poskytovaných služeb, jsou 

bezúhonní a psychicky způsobilí. Je jim poskytována podpora a pravidelná zpětná vazba 

ohledně jejich práce tím, že zaměstnanci MTDZ realizují pravidelné intervize v rámci zařízení a 

účastní se supervize realizované externím odborníkem, který má k této činnosti příslušnou 

kvalifikaci.    

Členové MTDZ vzájemně sdílejí své zkušenosti a odlišné pohledy svých různých odborností na 

problematiku klientů a své různé pohledy navzájem respektují. 

1) Povinné služby a programy pilotních MTDZ. Multidisciplinární tým, který je po celou 

dobu pilotního provozu složený z pracovníků minimálně následujících odborností, je povinen 

zajištovat uvedené služby a programy. 
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Dětský a dorostový psychiatr2 0,5 úvazku 

Z toho je minimálně 0,25 úvazku dětský a dorostový psychiatr supervizor, tzn. s atestací 

z dětské a dorostové psychiatrie. Splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb. lékař se 

specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie (dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, 

dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Celkový úvazek lze v případě 

odborného dohledu rozdělit s psychiatrem v přípravě k atestaci (max. 0,25 úvazku), který 

splňuje požadavky dle § 4 zákona č. 95/2004 Sb., po absolvování základního kmene 

(psychiatrického, pediatrického).  

Pro komplexní funkci týmu je důležité, aby dětský a dorostový psychiatr byl jeho integrální 

součástí. Dětský a dorostový psychiatr s atestací je garantem zdravotní péče v MTDZ.  

Dětský a dorostový psychiatr obecně hodnotí stav klienta během prvního kontaktu s ním a 

během kontrol a konzultuje jeho změny s ostatními pracovníky MTDZ, kteří mají klienta v péči. 

Podle toho určuje lékové a nelékové postupy léčby v rámci MTDZ, je zodpovědný za 

psychiatrickou diagnostiku a indikaci dalších zdravotních služeb (další vyšetření, náběry krve 

atd.). Dětský a dorostový psychiatr ukončuje klientovu dispenzarizaci v MTDZ, a to předáním 

do běžné ambulantní péče či do lůžkové psychiatrické péče, sociální péče atd. V případě 

potřeby poskytuje krizovou intervenci či psychoterapii.  

Dětský a dorostový psychiatr by měl být k dispozici všem klientům i členům týmu. Role 

konzultační (být k dispozici všem členům týmu) a jeho role přímého kontaktu s klienty by měly 

být dobře vyváženy. Kontakt s klienty by neměl být omezený pouze na prostředí ambulance, 

ale může probíhat také formou mobilní služby, tedy v přirozeném prostředí klienta. Měl by mít 

dostatek prostoru a flexibility na intervence ad hoc. Psychiatr by neměl být v roli „case 

managera“. 

                                                 
2 Minimálně jeden z kmenových zaměstnanců MTDZ (s odborností psychiatr a klinický psycholog) musí splňovat 

požadavek na úplnou psychoterapeutickou kvalifikaci pro zdravotnictví (specializaci v systematické 

psychoterapii). 
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Psycholog1 2,0 úvazky 

Z toho minimálně 1,0 úvazku klinický psycholog, který vykonává činnosti dle § 122 Vyhlášky č. 

55/2011 Sb.  V případě zajištění odborného dohledu klinického psychologa dále psycholog ve 

zdravotnictví, který zahájil specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, či alespoň 

splňuje kvalifikaci psychologa ve zdravotnictví dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních“).    

Psycholog se v případě potřeby podílí dle svých kompetencí na prevenci, diagnostice, 

psychoterapii, poradenství a edukaci. Poskytuje neodkladnou péči v případě akutních krizí a 

traumat. Všechny tyto činnosti pravidelně konzultuje s klinickým psychologem se 

specializovanou odborností. Spolupodílí se na vytváření individuálních plánů péče. Měl by se 

vyjadřovat ze svého profesního úhlu ke stanovování léčebných postupů, způsobů rehabilitace 

i konkrétních intervencí. Pracuje přímo s klientem a jeho rodinou, zejména v prostorách 

MTDZ, ale může se účastnit i výjezdů do terénu (přirozeného prostředí klienta). Psycholog také 

nabízí skupinové terapeutické či rehabilitační aktivity (např. kognitivní trénink, relaxace, 

edukativní skupiny, nácviky sociálních dovedností apod.). Může se podílet na tvorbě a vedení 

programů pro širší veřejnost. Může být v roli „case managera“. 

Klinický psycholog je neodmyslitelnou součástí multidisciplinárního týmu. Těžištěm jeho práce 

je přímá práce s klienty MTDZ pro děti a adolescenty, zejména ve formě individuální 

psychoterapie a poradenství. Provádí specializované činnosti v oblasti klinické psychologie (ve 

zdravotnictví) – komplexní nebo cílené klinicko-psychologické vyšetření (v indikovaných 

případech), psychoterapii, socioterapii, rehabilitaci, vede skupinovou psychoterapii, párovou 

terapii, psychologickou prevenci a poradenství, krizovou péči, může se podílet i na vedení 

programů pro širší veřejnost či širší okolí klientů.  Psycholog se též může zúčastnit výjezdů do 

terénu (přirozeného prostředí klientů). Zejména tehdy, když se jedná o prvokontakt či situaci, 
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kdy je třeba posoudit aktuální stav klienta, může tvořit důležitou součást výjezdního týmu 

spolu s lékařem či jiným zdravotníkem. Klinický psycholog by neměl být v roli „case managera“. 

Dále klinický psycholog provádí metodické vedení v rámci oboru, zajišťuje a provádí celoživotní 

vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. 

Může rovněž poskytovat intervizní podporu ostatním členům týmu a metodické vedení 

interpersonálního a psychoterapeutického přístupu členů týmu ke klientům. 

 

Rodinný terapeut3/rodinný poradce4 1,0 úvazek 

Minimálně 0,5 úvazku rodinný terapeut.  

Rodinný terapeut splňuje požadavky na vzdělání rodinného terapeuta podle akreditace 

Společnosti pro rodinnou terapii z.s. (http://www.soft-zs.cz/akreditace/akreditace-

terapeuta). 

Rodinný poradce splňuje požadavky na manželského a rodinného poradce dle § 116 a zákona 

č. 108/2006 Sb. 

Rodinný terapeut poskytuje terapii v oblasti rodinných a párových vztahových problémů. 

Pracuje s celým rodinným systémem a podněcuje v rámci terapie změny pohledu rodiny na 

daný problém a na sebe samu tak, aby byla podpořena změna způsobu komunikace a 

interakce mezi jednotlivými členy rodiny.  Rodinný terapeut by neměl být v roli „case 

managera“. 

Rodinný poradce poskytuje poradenství v oblasti rodinných a párových vztahových problémů, 

může být v roli „case managera“. 

                                                 
3 Podmínky akreditace rodinného terapeuta: vzdělání humanitního či sociálního směru nebo v oboru medicíny, 

pracovní zkušenosti z oblasti psychosociálních služeb, pomáhajících profesí a v oblasti duševního zdraví, 

kompletní výcvik akreditovaný společností SOFT (www.soft-zs.cz), který obsahuje nejméně 500 hodin výuky a 

100 hodin supervize. 

4 Odbornou způsobilostí manželského a rodinného poradce je vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením 

studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně 

s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu 

minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve 

zdravotnictví. 

 

http://www.soft-zs.cz/akreditace/akreditace-terapeuta
http://www.soft-zs.cz/akreditace/akreditace-terapeuta
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Všeobecná sestra/dětská sestra/sestra pro péči v psychiatrii/ dětská sestra pro 

dětskou a   dorostovou psychiatrii5 3,0 úvazky  

Z toho minimálně 1 úvazek sestra se specializací Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové 

psychiatrii nebo Ošetřovatelská péče v psychiatrii, dále možná dětská sestra, všeobecná 

sestra, které splňují požadavky dle § 5 nebo § 5a Zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních. 

Sestra je pro klienta a jeho rodinu často první kontaktní osobou při vstupu do péče týmu, 

následně může být v roli „case managera“. Kompetence a odpovědnosti sestry jsou obecně 

popsány ve vyhlášce č.55/2011, o činnostech zdravotních pracovníků. Sestra se spolu 

s klientem a jeho rodinou podílí na sestavení individuálního plánu péče v MTDZ, průběžně ho 

vyhodnocuje a upravuje podle konkrétních potřeb klienta a jeho rodiny. Je schopna rozpoznat 

známky zlepšení či zhoršení psychického stavu klienta. Vyhodnocuje, zda klient není 

nebezpečný vůči sobě či okolí, a v případě potřeby zajišťuje nezbytná opatření. K hodnocení 

soběstačnosti a rizikových faktorů používá standardizované ošetřovatelské měřicí techniky 

(např. screening rizika agrese a autoagrese) a především své klinické zkušenosti.  V průběhu 

péče v MTDZ provádí edukaci klienta a jeho rodiny v otázkách péče a prevence zdravotních 

rizik v oblasti péče o duševní i somatické zdraví.  Zná a používá pomocné psychoterapeutické 

techniky, včetně podpůrných psychoterapeutických rozhovorů. Podílí se na organizaci 

podpůrných volnočasových aktivit. Koordinuje spolupráci mezi jednotlivými službami MTDZ. 

Sociální pracovník/ zdravotně sociální pracovník/ pracovník v sociálních službách 3,0 

úvazky  

Z toho minimálně 2,0 úvazky sociální pracovník/zdravotně-sociální pracovník. Splňuje 

požadavky dle § 110 Zákona o sociálních službách/ § 10 Zákona o nelékařských zdravotnických 

                                                 
5 Sestra bez specializace/dětská sestra by měla být zařazena do specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče 

v psychiatrii/ Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii ideálně před uzavřením pracovní smlouvy se 

zaměstnavatelem MTDZ. Vzdělávací program pro Ošetřovatelskou péči v dětské a dorostové psychiatrii je 

aktuálně v připomínkovém řízení MZ ČR, zahájení je pravděpodobné nejdříve v roce 2020, proto bude pro finální 

úpravy standardu péče v MTDZ nutné sledovat další vývoj.  
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povoláních. Pracovník v sociálních službách splňuje požadavky dle § 116 Zákona o sociálních 

službách.   

Sociální pracovník/zdravotně sociální pracovník vyhodnocuje situaci rodiny, nastavuje 

podpůrný plán, může být v roli „case managera“, poskytuje základní sociálně právní 

poradenství a nácvik sociálních dovedností, mobilizuje sociální zdroje komunity, komunikuje 

s institucemi a dalšími organizacemi a osobami, podílejícími se na stabilizaci situace. Při 

výkonu sociálně právní ochrany dětí komunikuje také v případě potřeby s OSPOD. Na vyžádání 

OSPOD poskytuje zprávy a informace o průběhu spolupráce rodiny a dítěte. 

Pracovník v sociálních službách Zajišťování zájmové a kulturní činnosti vč. jejího hodnocení dle 

osobních cílů, potřeb a schopností ve spolupráci s dalšími pracovníky MTDZ na základě 

vytvořeného individuálního plánu klienta. Spolupráce na tvorbě individuálního plánu a 

aktivizačních programů dle možností klientů s ohledem na jejich zájmy (kupř. 

výtvarné, hudební, pohybové aktivity, cvičení a hry, vzpomínkové, smyslové, sezonní aj. 

aktivity). 

Speciální pedagog 1,5 úvazky 

Dle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících), kde je definován 

speciální pedagog. 

Speciální pedagog provádí činnosti zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, spolupracuje s SPC (speciálně pedagogické centrum), PPP 

(pedagogicko-psychologická poradna) nebo SVP (středisko výchovné péče) a pomáhá 

realizovat jejich doporučení. Spolupracuje přímo se školou a učiteli formou poradenské a 

konzultační služby, případně je nápomocen při prevenci či zvládání problémových situací. 

Pomáhá rodičům a edukuje je ohledně dovedností dětí a jejich přípravy do školy a podílí se na 

výběru volnočasových aktivit vhodných pro dítě. Speciální pedagog může být v roli „case 

managera“. 
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Administrativní pracovník max. 1,0 úvazek 

V průběhu celé realizace pilotního provozu MTDZ je/jsou Příjemce/Spolupracující subjekty 

společně zavázán/zavázáni, průběžně naplňovat minimální personální zajištění pilotního 

MTDZ stanovené pro realizaci pilotního provozu MTDZ. 

Administrativní pracovník provádí administrativní práce pro MTDZ (vyřizování korespondence, 

telefonátů, objednávání schůzek apod.) 

2) Volitelné (nepovinné) služby pilotních MTDZ-P rozšiřují multidisciplinární tým, který je 

po celou dobu pilotního provozu složený z pracovníků dle bodu 1) Kapitola VIII. 

Peer konzultant6 

Tj. osoba, která využívá své osobní zkušenosti k podpoře pacientů/klientů, zároveň se 

zaměřuje na propojení pacientů/klientů se členy MTDZ-P. Peer konzultant nezastává jinou 

funkci v týmu. 

Zapojování lidí se zkušeností s duševním onemocněním do procesu plánování, poskytování a 

hodnocení služeb významně přispívá k destigmatizaci duševních onemocnění a do značné míry 

podporuje i samotné zotavení klientů. 

Obecně je klíčová role peer konzultantů jednak v tom, že dávají týmu zpětnou vazbu z pohledu 

uživatelů služeb, a jednak jsou specificky zapojováni do práce s klienty. Využívajíce své osobní 

zkušenosti, podporují klienty v hledání jejich osobní cesty zotavení.   

V oblasti péče o děti a adolescenty s duševním onemocněním zatím chybí v ČR s prací peer 

konzultantů větší zkušenost, proto se jeví jako vhodné v rámci pilotního ověření MTDZ zapojit 

do práce týmu také peer konzultanta z řad rodičů dětí a adolescentů s duševním 

onemocněním a/nebo mladého dospělého se zkušeností s duševním onemocněním v dětském 

a adolescentním věku tak, aby bylo do budoucna možné lépe zmapovat náplň jejich práce a 

vydefinovat jejich možnou roli v multidisciplinárním týmu.  

                                                 
6 V ČR v souvislosti s řešenou problematikou probíhají „peer konzultační“ kurzy pro osoby se zkušeností s 

duševním onemocněním. Pokud jsou peer pracovníci zaměstnáni v týmu registrovanou sociální službou, musí dle 

stávající legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) splňovat požadavky tohoto zákona, což obvykle 

znamená absolvovat rekvalifikační kurs pro pracovníka v sociálních službách. 
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Souběh jednotlivých úvazků zdravotnických pracovníků je možný do maximální výše 1,2. Bude 

akceptován souběh maximálně na dvou pracovištích různých poskytovatelů (výjimečně lze v 

odůvodněných případech akceptovat souběh na třech takových pracovištích). Souběhem se 

rozumí poskytování zdravotních služeb jedné fyzické osoby (nositele výkonu, jmenovitě 

uvedeného ve Smlouvě s pojišťovnou) u více poskytovatelů (IČ). 

Vedení týmu  

Formální statut vedení týmů je různý. V některých případech je celý tým pod jednou 

organizací, v jiných je složen ze zaměstnanců více než jedné organizace. V každém případě je 

důležité, aby všichni členové týmu (bez ohledu na to, kým jsou zaměstnáni a jakého typu 

profese jsou) společně tvořili funkční jednotku.  

Povětšinou má tým jednoho vedoucího. Vedoucí týmu je spíše koordinátor a mediátor než 

osobou direktivně uplatňující svou moc. Existuje i model vedení týmu ve dvojici – jeden 

zdravotník a jeden sociální pracovník, nebo model, kdy je sice jeden vedoucí týmu, ale zároveň 

existuje vedoucí sociálních pracovníků a vedoucí všeobecných/dětských 

psychiatrických/psychiatrických sester. V každém případě pracovní společenství všech členů 

týmů nějak zapojených do jeho vedení (vedoucího týmu sociálních pracovníků, vedoucího 

zdravotnických pracovníků – psychiatr) je klíčové pro dobrý chod týmu. Jejich role a vzájemné 

postavení by měly být komplementární, nikoli kompetitivní.  

Uvedený minimální personální standard respektující vyhlášku č. 99/2012 Sb. bude vždy 

dodržen a je považován za nepodkročitelné minimum. Tento standard představuje doporučení 

směřující k optimalizaci stavu, avšak s ohledem na zkvalitnění péče poskytované MTDZ může 

být plánované personální obsazení i vyšší.  

 

4. Materiálně technická kritéria 

4.1. Struktura MTDZ a prostorové vybavení 

a) centrum denních aktivit: 
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 minimálně jedna denní místnost; 

 místnost pro skupinovou psychoterapii; 

 minimálně jedna konzultační místnost. 

b) ordinace psychiatra 

c) ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta, (např. herně-terapeutická místnost 

s terapeutickým vybavením) 

d) místnost pro schůzky týmu (může využívat denní místnost) 

e) další prostory a zázemí (dle vyhlášky č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a 

věcné vybavení zdravotnických zařízení a dalších platných norem – dále jen vyhláška č. 

92/2012, v případě sociálních služeb dle platné legislativy): 

 pro klienty – WC, čekárna; 

 pro personál – kuchyně, koupelna, WC, sklad, úklidová místnost; 

 kancelář managementu. 

 

4.2. Materiálové a přístrojové vybavení 

a) vybavení místností popsaných v bodě 4.1 adekvátním nábytkem 

b) přístrojové a jiné vybavení – adekvátní vybavení, které zajistí možnost poskytování 

denních služeb, mobilních terénních služeb, sdílení informací, bezpečí pracovníků a 

klientů 

Materiální a technické požadavky – jejich minimální standard – se řídí platnou legislativou 

(vyhláška 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 

kontaktních pracovišť domácí péče).  

Příklad přístrojového a věcného vybavení: 

 osobní vůz; 
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 počítače + SW, mobilní telefony, pevné linky, internet; 

 online systém sdílení informací; 

 elektronický zabezpečovací systém; 

 zdravotnický materiál a léky; 

 zdravotnické vybavení – tonometr, fonendoskop, teploměr, váha, ambuvak a další 

potřeby pro poskytnutí první pomoci; 

 herně-terapeutické vybavení, diagnostické metody; 

 skříň/sklad na léky; 

 úklidový materiál. 

 

Poznámky 

V tomto standardu je stanoveno jen minimální prostorové a věcné vybavení. Reálné vybavení 

se bude lišit dle konkrétního typu MTDZ pro děti a adolescenty. Rozdíly v typech MTDZ mohou 

být dány: 

 regionální dostupností; 

 typem regionu (horská oblast, městská aglomerace); 

 organizací MTDZ. 

5. Organizační kritéria 

Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty pro účely „Standardu“ se 

rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i sociální 

služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách7, a to ve znění pozdějších předpisů, nebo 

poskytovatel sociálních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i zdravotní služby dle 

                                                 
7 Do budoucna se jeví jako vhodné legislativně zakotvit sociální část MTDZ jako druh služby v zákoně o sociálních 

službách. 



                                                                             
 

 

19 

 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, anebo poskytovatel zdravotních služeb a 

poskytovatel sociálních služeb, kteří za tímto účelem spolupracují při poskytování těchto 

služeb na základě smlouvy. 

MTDZ musí vzniknout jako jeden multidisciplinární tým, který je v každodenním kontaktu 

a sdílí jedny prostory minimálně pro společné porady a kooperaci. 

MTDZ zajišťuje péči o děti a adolescenty prostřednictvím týmu zaměstnanců, kteří vědí, kdo 

je řídí a komu se zodpovídají. Existují postupy spolupráce a sdílení informací uvnitř týmu i 

s dalšími zapojenými subjekty, které dbají na ochranu soukromí a osobních údajů dítěte a jeho 

rodiny. 

Systém řízení v MTDZ je transparentní a srozumitelně formulovaný. Status MTDZ, 

kompetence, odpovědnost a povinnosti vedoucího pracovníka a dalších pracovníků jsou 

vymezeny tak, aby zajišťovaly naplňování cílů MTDZ.  

Umístění MTDZ a provozní doba odpovídá cílům a charakteru činností.  

MTDZ uplatňuje systém vedení dokumentace a nakládání s osobními údaji, které jsou 

v souladu s etickými zásadami a platnou legislativou. Tyto postupy jsou jasně definovány a 

uplatňovány v praxi.  

Management zodpovídá za plánování a vyhodnocování poskytovaných služeb, včetně kontroly 

kvality v souladu s posláním a cíli MTDZ. 

Pro účely pilotního projektu budou pro klienty a jejich zákonné zástupce nebo osoby 

odpovědné za jejich výchovu vybrány dotazníky na hodnocení a porovnání kvality života při 

vstupu do péče MTDZ a po intervenci v něm. Výsledky hodnocení budou použity 

k vyhodnocení efektivity péče v MTDZ jako součásti sítě služeb poskytovaných dětem a jejich 

rodinám. 

MTDZ má stanoveny etické zásady a při poskytování služeb se jimi řídí. Tyto zásady jsou 

veřejně dostupné a vycházejí ze základních etických principů a směřují k prospěchu a bezpečí 

klientů.  

MTDZ poskytuje následující druhy péče:  
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 podle časové naléhavosti: akutní a plánovaná; 

 podle účelu poskytnutí: preventivní, diagnostická, dispenzární, léčebná, léčebně 

rehabilitační, ošetřovatelská. 

MTDZ poskytuje následující formy péče:  

 ambulantní péče; 

 péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí klienta. 

 

MTDZ má platný organizační řád. 

MTDZ má definovaná a veřejně dostupná písemná pravidla, která stanoví: 

 cílovou skupinu; 

 přirozený region MTDZ; 

 způsob přijímání klientů do péče a propuštění z ní; 

 způsob sdílení a předávání informací v rámci MTDZ; 

 kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků MTDZ; 

 zpracované standardy kvality sociální služby; 

 způsob spolupráce se všemi relevantními subjekty v rámci regionální dostupnosti 

MTDZ. 

V případě, že zřizovatel/é provozuje/í další činnosti mimo MTDZ, musí být MTDZ účetně 

samostatným střediskem. 

MTDZ oslovuje k systematické spolupráci všechny relevantní subjekty v síti zdravotních, 

sociálních i pedagogických služeb v regionu, kde působí, tzn.:  

 pedopsychiatrická a psychiatrická lůžková zařízení;  

 pedopsychiatrické a psychiatrické ambulance; 

 CDZ pro SMI pacienty; 
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 adiktologické multidisciplinární týmy, forenzní multidisciplinární týmy, ED/EI týmy; 

 praktické lékaře pro děti a dorost a praktické lékaře pro dospělé pacienty; 

 lékaře specialisty pečující o děti a adolescenty, a to včetně stomatologů; 

 pediatrická oddělení v nemocnicích; 

 školy; 

 školská poradenská zařízení;  

 zařízení pro výkon ústavní výchovy; 

 střediska výchovné péče; 

 OSPOD; 

 sociální služby (síť služeb a pomoci pro ohrožené děti, služby pro rodiny s dětmi apod.). 

Je žádoucí vytvořit s těmito subjekty dohody o spolupráci definující vzájemné kompetence, 

návaznost a koordinaci služeb a způsoby řešení sporných situací.  

MTDZ spolupracuje s regionální pracovní skupinou pro oblast dětského duševního zdraví pod 

krajskou řídící skupinou pro deinstitucionalizaci za účelem systémové koordinace služeb pro 

děti a adolescenty s duševním onemocněním.  

6. Ostatní kritéria 

MTDZ je umístěno nejlépe v běžné občanské zástavbě, v mimo nemocničním prostředí, 

případně i při zdravotnickém zařízení, v částečně samostatném objektu. 

MTDZ se dále může: 

 podílet na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, klinických psychologů, 

všeobecných sester, dětských sester, všeobecných sester se specializací 

Ošetřovatelská péče v psychiatrii a Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové 

psychiatrii a sociálních a pedagogických pracovníků; 

 podílet na vzdělávání pracovníků dalších sociálních služeb, které s MTDZ spolupracují; 
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 vytvořit program celoživotního vzdělávání pro kmenové zdravotnické pracovníky, 

sociální pracovníky a pedagogické pracovníky;  

 podílet na osvětových edukačních aktivitách pro obyvatelstvo; 

 podílet na výzkumu duševních poruch. 

 

Požadované počty ošetřovaných klientů nebo výkonů: 

 Minimální počet klientů v kontinuální péči Multidisciplinárního týmu duševního zdraví 

pro děti a adolescenty je 20/rok.  

 Rozhodující pro hodnocení výkonnosti je údaj v příslušné informační databázi. 
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Příloha Metodiky č. 3 

Standard péče poskytované 

Multidisciplinárním týmem duševního 

zdraví pro seniory  

pro účely dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a 

multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou 

závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 
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1. Preambule 

 

Multidisciplinární týmy duševního zdraví pro seniory (MTDZ pro seniory) jsou službou, 

která je ve světě efektivní, avšak v ČR tento typ péče chybí. Rozvoj MTDZ pro seniory je 

také v souladu s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu nemoc a jiná obdobná 

onemocnění na léta 2016-2019 (Cíl 3 - Zlepšení přístupu k vhodné péči, zajištění vhodné 

péče a její koordinace). 

MTDZ pro seniory je multiprofesní (komunitní) tým pracující formou case managementu. 

Základními principy práce jsou: včasný kontakt, pomoc v krizi, asertivní vyhledávání, 

kontinuita, případové vedení, terapeutický vztah, spolupráce se sociální sítí. 

MTDZ pro seniory je koordinačním prvkem v síti sociálních a zdravotních služeb 

ambulantní, terénní i lůžkové formy pečujících o osoby s duševním onemocněním, zejména 

o ty žijící s demencí. 

Cílem MTDZ pro seniory je podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin, která 

vede k prevenci hospitalizací či k jejich zkracování a napomáhá k reintegraci dlouhodobě 

hospitalizovaných do běžné komunity. Primární působnost MTDZ pro seniory je 

v domácím prostředí klienta. Činnost týmu přispívá k prevenci institucionalizace (Reilly et 

al, 2015 Cochrane Database).  

 

Péče poskytovaná MTDZ pro seniory je péčí tranzitní, intenzivní podpora cestou MTDZ 

pro seniory směřuje ke stabilizaci stavu nemocného, ke zvýšení kompetence blízkých 

pečujících a k nastavení komunitních služeb dostupných v místě bydliště nemocného. 

Ideálně v horizontu šesti měsíců jsou hlavní cíle služby MTDZ pro seniory z významné 

části naplněny a je možné intenzitu podpory snižovat. MTDZ pro seniory směřuje 

k zajištění podpory stabilizovaného klienta cestou ostatních existujících služeb 

a k ukončení služby. Dle potřeby je možné znovuzařazení klienta do intenzivní podpory 

MTDZ pro seniory v případě dekompenzace stavu. 

 

Do péče MTDZ pro seniory budou zařazeni klienti na základě vlastní žádosti či žádosti 

rodiny, na základě kontaktu a spolupráce se sociálními pracovníky či lékaři z nemocničních 

zařízení akutní/následné péče a z ambulantních praxí. 
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Existují studie, které dokazují, že case management u osob žijících s demencí vede ke snížení 

počtu příjmů do lůžkových zařízení, snižuje míru deprese u neformálních pečovatelů a má 

příznivý dopad na kvalitu života (Siobhan, et al., 2015 Cochrane Database). 

 

V MTDZ pro seniory se propojují zdravotní a sociální služby. Veškerá činnost se řídí platnou 

legislativou, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

 

1.1.  Zdroje 

 

Zpráva o stavu demence 2016, ČAS. Strategie reformy psychiatrické péče, MZ ČR, 2013. 

Věstník MZ ČR, roč.2016. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná 

onemocnění na léta 2016-2019. ÚZIS – psychiatrická péče 2017. 

Brandburg,  G. (2007). Making the transition to nursing home life: A framework to help 

older adults adapt to the long-term care environment. Journal of Gerontological Nursing, 

33(6), 50-6. 

Balard, F., Gely-Nargeot, M. C., Corvol, A., Saint-Jean, O., & Somme, D. (2016). Case 

management for the elderly with complex needs: cross-linking the views of their role held 

by elderly people, their informal caregivers and the case managers. BMC health services 

research, 16(1), 635. doi:10.1186/s12913-016-1892-6Reilly. 

Siobhan, et al.. Case management approaches to home support for people with dementia. 

Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015, 1: CD008345. 

Vroomen, Janet MacNeil, et al. Community-dwelling patients with dementia and their 

informal caregivers with and without case management: 2-year outcomes of a pragmatic 

trial. Journal of the American Medical Directors Association, 2015, 16.9: 800. e1-800. e8. 
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Vroomen, Janet MacNeil, et al. The cost-effectiveness of two forms of case management 

compared to a control group for persons with dementia and their informal caregivers from a 

societal perspective. PloS one, 2016, 11.9: e0160908. 

Minkman, Mirella MN;Lighart, Suzanne A.;Huijsman, Robbert. Integrated dementia care in 

The Netherlands: a multiple case study of case management programmes. Health & social 

care in the community, 2009, 17.5: 485-494. 

 

 

2. Služby poskytované MTDZ pro seniory  

 

2.1  Cílová skupina 

 

Osoby s demencí bez ohledu na věk. Diagnostické kategorie G2x a G3x , F00 (demence 

u Alzheimerovy nemoci), F01–F03 (ostatní demence).  

Osoby ve věku 65+ s potřebou včasné intervence, tj. v riziku rozvoje psychiatrického 

onemocnění (cíl: včasná detekce, rozpoznání symptomů a včasná léčba). 

Osoby ve věku 65 + s potřebou intenzivní podpory v období zhoršení stavu, ať již u nově 

vzniklých akutních stavů či akutní dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění 

s výjimkou akutních intoxikací. 

Osoby pečující o osoby s demencí s cílem snížení zátěže. 
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2.2  Minimální rozsah služeb poskytovaných multidisciplinárním týmem 

duševního zdraví pro seniory 

 

2.2.1. MTDZ pro seniory – multidisciplinární tým duševního zdraví pro seniory 

MTDZ pro seniory je složen z odborníků různých specializací pečujících o osoby s duševním 

onemocněním, a to nejlépe v jejich přirozeném prostředí. Každý člen týmu na základě své 

odbornosti získává určité informace o klientovi a díky vzájemné spolupráci, jež je 

předpokladem k udržení kontinuity péče, se získává ucelený obraz o potřebách klienta. 

MTDZ pro seniory poskytuje flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům 

v přirozeném regionu1. 

K zajištění hlavního cíle, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení 

(recovery) klientů, spolupracuje MTDZ pro seniory ve svém regionu s dalšími potřebnými 

subjekty a službami, jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci 

seniorů. 

Za tímto účelem MTDZ pro seniory vytváří potřebné programy, zajišťuje v rámci regionální 

dostupnosti jak funkční propojení ambulantní a lůžkové péče, tak konsiliární služby. 

MTDZ pro seniory pracuje formou case managementu. Základními principy práce jsou: včasný 

kontakt, pomoc v krizi, asertivní vyhledávání, kontinuita, případové vedení, terapeutický vztah, 

práce se sociální sítí. 

 

                                                             
1 Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších 
předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie u poskytovatelů ambulantní péče 
dojezdovou dobu 60 minut. 
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2.2.2  Poskytované služby  

MTDZ pro seniory poskytuje vhodnou kombinaci činností a služeb (dále programy), které 

přispívají k naplnění hlavních cílů: 

 

- - Setrvání v přirozeném prostředí a zvládání života s onemocněním 

- Prevence hospitalizace 

- Podpora adaptace na změnu prostředí 

 

 

Programy jsou realizovány formou terénní a/nebo ambulantní s maximálním důrazem na 

- Zmocňování klienta 

- Princip Subsidiarity 

- Využití běžných systémových zdrojů pomoci a podpory (rodina, existující síť 

zdravotních služeb, sociálních služeb, služeb občanské vybavenosti apod.) 

Každý z programů realizuje činnosti odpovídající standardním fázím case managementu, tj.: 

- Mapování - zjišťování zdravotních a sociálních potřeb, přehled stakeholderů 

- Plánování - vytváření individuálního plánu komplexní péče 

- Zjednání přístupu ke službám, v případě potřeby zajištění odpovídající péče MTDZ pro 

seniory 

- Monitoring po dobu vedení klienta v péči MTDZ pro seniory 

 

Konkrétní náplň programu si tvoří jednotlivé MTDZ pro seniory individuálně s ohledem na 

fáze CM (viz výše). 

S ohledem na splnění daného cíle provádí MTDZ pro seniory vedle základních činností CM 

tyto konkrétní aktivity:  
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V programu Prevence hospitalizace se jedná zejména o: 

- včasnou diagnostiku a zajištění odpovídající terapie duševního onemocnění 

- včasnou diagnostiku a zjednání odpovídající terapie somatického onemocnění 

- podporu bezpečného užívání léků a compliance léčebného režimu somatických 

komorbidit 

- aktivní rozpoznání somatického diskomfortu (předchází tzv. poruchám chování 

přidruženým k demenci (BPSD), tyto BPSD bývají často spouštěči hospitalizace 

a institucionalizace) 

-  v kontextu lze poskytnout i ošetřovatelskou péči v prostředí klienta, 

edukaci a podporu kompetence rodinných příslušníků v ošetřovatelské péči 

 

- V programu Adaptace, který v sobě obsahuje podporu zvládání života s onemocněním, 

setrvání v běžném prostředí, návratu do běžného prostředí ze zdravotnického zařízení nebo 

přechod do zařízení zdravotně-sociální péče, se jedná zejména o: 

 

- identifikaci stakeholderů (systému péče a podpory klienta) a jejich propojení 

- podporu komunikace mezi stakeholdery (např. formou případové konference) a snahu 

o desektorializaci 

- zajištění bezpečného prostředí (podpora soběstačnosti a nácvik sebeobslužných aktivit) 

- předání komplexních informací o klientovi (např. souhrnná lékařská zpráva, 

ošetřovatelská zpráva, Individuální plán klienta, Kniha života ) k facilitaci přechodu do 

zařízení zdravotní či sociální péče a k podpoře stakeholderům (v rámci Zákona o 

zdravotních službách dle § 51 a Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. dle § 100). 

- psychosociální podporu během adaptace 

- edukaci klienta a rodiny o povaze onemocnění 
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2.2.3. Časová dostupnost 

MTDZ pro seniory bude fungovat v pracovní dny po dobu minimálně 8 hodin. Předpokládá se 

flexibilita v rámci týmu mezi 7 a 19 hodinou.  

Neplánované terénní služby jsou dostupné stávajícím klientům MTDZ pro seniory do 24 hodin, 

do 48 hodin neregistrovaným pacientům, do 72 hodin pro konsiliární služby, dle naplnění 

kapacity MTDZ pro seniory. 

Pozn. mobilní tým neplní roli ZZS. 

Zařízení neposkytuje čtyřiadvacetihodinovou zdravotní péči. 

 

 

3. Personální kritéria 

3.1 Regionalita 
 

S ohledem na dané personální zajištění v pilotním projektu návrh 50-70 tisíc obyvatel. Kapacita 

„otevřených“ případů 50-70 klientů, pro 1 case manažera cca. 10-12 případů, denní stacionář 

okamžitá kapacita 8-10 klientů. 
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3.2 Personál zajištující zdravotní/sociální služby 
 

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie a geriatrie (L3) spolu 

dohromady naplňují 1,0 úvazek   

• Z toho je minimálně 0,2 úvazku psychiatr/gerontopsychiatr odbornost 305/307. 

Splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických 

povoláních“ lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo splňuje požadavky 

psychiatr se zvláštní specializovanou způsobilostí v gerontopsychiatrii dle přílohy č. 1 k 

vyhlášce č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů.  

• A minimálně 0,2 úvazku geriatr, odbornost 106. Splňuje požadavky dle § 5 zákona 

č. 95/2004 Sb. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru geriatrie.   

 

Psycholog ve zdravotnictví 0,5 úvazek 

• Z toho minimálně 0,25 Klinický psycholog, který vykonává činnosti dle § 122 Vyhlášky 

č. 55/2011 Sb. Zbytek úvazku lze doplnit o psychologa ve zdravotnictví, který je zařazen do 

specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. 

 

Sestra pro péči v psychiatrii, Všeobecná sestra zařazena do specializačního vzdělávání 

Ošetřovatelská péče v psychiatrii 5,0 úvazků 

• Z toho je minimálně 1,0 úvazek Sestra pro péči v psychiatrii, která vykonává činnosti 

dle § 64 Vyhlášky č. 55/2011 Sb.  

• Zbylé 4,0 úvazky Všeobecná sestra, která je zařazena do specializačního vzdělávání v 

oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii.   

• Ve výjimečných případech je možné snížení 1 úvazku Všeobecné sestry zařazené do 

specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii za podmínky navýšení 1 

úvazku sociálního pracovníka.   

 

Ergoterapeut 1,0 úvazek/2,0 úvazky2 

 Získal odbornou způsobilost dle § 7 zákona č. 96/2004 Sb..  

Ve výjimečných případech lze nahradit sociálním   pracovníkem, anebo všeobecnou 

sestrou zařazenou do specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 

                                                             
2Ergoterapeut 2,0 úvazky v případě MTDZ-SS.  
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Pozn. nad nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zařazeni do specializačního 

vzdělávání musí být zajištěn odborný dohled v souladu s požadavky zákona č. 96/2004 Sb.  

Sociální pracovník 1,0 úvazky/2,0 úvazky3  

  Splňuje požadavky dle § 110 Zákona o sociálních službách. 

Pracovník v sociálních službách 1,0 úvazky/2,0 úvazky4  

    Pracovník v sociálních službách splňuje požadavky dle § 116 Zákona o sociálních 

službách.  

Administrativní pracovník (1 úvazek) 

 

Dle potřeb regionu je možné personální obsazení rozšířit o lékařské a/nebo nelékařské profese, 

například: 

a) neurolog (odb. 209); 

b) lékař se specializací - paliativní medicína (odb. 720) 

c)lékař se specializací - návykové nemoci ( odb. 308) 

c) klinický psycholog (odb.901) 

d) adiktolog (odb. 919); 

e) sestra pro péči v psychiatrii (odb. 914, mj. s možností poskytování terénních komunitních 

služeb) 

f) zdravotně sociální pracovník  

g) fyzioterapeut – odb. 902 a/nebo nutriční terapeut – odb . 916, apod.; 

h) jiný odborný pracovník, např. pracovní terapeut  

i)  agentura domácí zdravotní péče (odb. 925.) 

j) nemocniční kaplan  

 

                                                             
3Sociální pracovník 2,0 úvazky v případě MTDZ-SS. 
4Pracovník v sociálních službách 2,0 úvazky v případě MTDZ-SS. 
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4. Materiálně technická kritéria 

4.1 Obecná kritéria 

Materiální technické vybavení odpovídá platné vyhlášce o technickém vybavení 

ambulancí se specifiky pro péči o duševní zdraví (vyhláška č. 92/2012 Sb.). 

V rámci ambulantní formy služby může být poskytována služba denní stacionář dle §46 z.č. 

108/2006 Sb., nebo dle § 7 z.č. 372/2011. 

Ambulance poskytují důstojné a bezpečné prostředí pro léčbu duševně nemocných se 

zajištěním soukromí při vyšetření. 

 

 

 

Vysvětlení pojmů : 

BPSD – behaviorální a psychologické symptomy demence 

CM – case managment 

Klient – ve zdravotní péči - pacient, v sociální péči - uživatel 

MTDZ – multidisciplinární tým 

Program – označuje plán, podle kterého se řídí průběh určité události nebo činnosti. Popisuje 

jednotlivé části či podmínky, ze kterých se celek skládá 
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Příloha Metodiky č. 4 

Standard péče poskytované 

Multidisciplinárním týmem pro 

adiktologické pacienty 

pro účely dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a 

multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou 

závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 
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1. Preambule 

 

1.1 Multidisciplinární tým pro adiktologii 

Multidisciplinární tým pro adiktologii (AMT) je regionální službou, koordinačním prvkem 

v síti sociálních a zdravotních služeb ambulantní, terénní i lůžkové formy pečující o uživatele 

návykových látek a závislé.  

 Jeho funkcí je individuální léčba adiktologických poruch, podpora zotavení šitá na míru 

potřebám jednotlivých osob, prevence či zkrácení institucionalizace (např. pobytů v 

nemocnicích, domovech se zvláštním režimem) a nápomoc k reintegraci dlouhodobě 

institucionalizovaných do běžné komunity. Za tímto účelem AMT jednak vytváří potřebné 

programy, jednak zajišťuje v rámci regionální dostupnosti funkční propojení terénní, 

ambulantní a lůžkové péče. AMT pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, 

individualizovanou službu všem potřebným klientům/pacientům v přirozeném regionu1 bez 

čekací doby.  

K zajištění hlavního cíle, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení 

klientů/pacientů, spolupracuje AMT ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami 

jak specializovanými, tak s těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, 

vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit aj.  

Jednotlivé prvky péče poskytované AMT jsou odvozeny od takzvané praxe založené na 

důkazech (evidence based practice). Patří k nim krizová intervence s prokazatelným zlepšením 

klinického stavu, větší spokojeností s léčbou, snížení zátěže rodin, snížení opakovaného přijetí 

k hospitalizaci a vypadávání ze služeb oproti standardní péči, dále asertivní komunitní léčba 

prokazatelně snižující frekvence relapsu, hospitalizaci, zapojení do trestné činnosti, v důsledku 

vedoucí ke stabilizaci v oblasti bydlení, zaměstnání a zvyšující spokojenost pacientů.  

 

 V AMT se propojují zdravotní a sociální služby. Veškerá činnost se řídí platnou legislativou, 

zejména zákonem č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

                                                             
1 Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, 
ve znění pozdějších předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie 
u poskytovatelů ambulantní péče dojezdovou dobu 60 minut. 
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(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách.  

 

1.2. Zdroje 

Miovský M. et al (2013). Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České 

republice. Verze 4.7. Praha: Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP. Retrieved [2014-02- 

06] 

Libra J. a kol.: Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické 

odborné služby, RVKPP, 2015 

Návrh koncepce sítě adiktologických krajských ambulancí pro dospělé pacienty a klienty, který 

zpracovává Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP ve spolupráci s Českou Asociací Adiktologů 

Asociací nestátních organizací A.N.O., Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN, verze dokumentu 

2.0 (2. ledna, 2019), autoři dokumentu: Michal Miovský a Petr Popov. 

Strategie reformy psychiatrické péče, MZ ČR, 2013. 

Rapp, Ch. A. (1998). The Active Ingredients of Effective Case Management: A Research 

Synthesis, in: Community Mental Health Journal, Vol.34, No4, August 1998, 363-380. 

 

Rosen A., Teeson M. (2001). Does case management work? The evidence and the abuse of 

evidence-based medicine. Australian and New Zealand Journal of, 35: 731-746. 

 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2012). Comprehensive Case 

Management for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, 

No.27. HHS Publication No. (SMA) 12-4215. Rockville, MD: Author, 2012. 

 

Vanderplasschen, W. (2010). Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele 

návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy. SCAN, Centrum adiktologie, 

Univerzita Karlova, Praha. 

1.3.Seznam zkratek 

 

AMT – multidisciplinární tým pro adiktologii 
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MKN – mezinárodní klasifikace nemocí 

RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

SNN – Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně 

A.N.O. – Asociace nestátních organizací 

ČAA – Česká asociace adiktologů 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

CDZ – centrum duševního zdraví 

SMI – vážná duševní nemoc 

 

2. Služby poskytované Multidisciplinárním týmem pro adiktologii 

2.1. Cílová skupina 

Cílovou skupinou AMT jsou rizikoví uživatelé alkoholu, tabáku i nelegálních návykových látek 

od 15 let, včetně patologických hráčů. Jedná se o tyto diagnostické skupiny dle MKN-10: F 

1x.1, F 1x.2 (škodlivé užívání a závislost na psychoaktivních látkách) a F 63.0 (patologické 

hráčství). AMT poskytuje služby osobám ve všech fázích vývoje adiktologických poruch 

(experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek, závislí), 

s různou motivací ke změně, včetně osob trpících jinou duševní poruchou, patologičtí hráči a 

osoby s problematikou nelátkových závislostí, rodinní příslušníci a partneři těchto cílových 

skupin.   

AMT bude fungovat v pracovní dny po dobu minimálně 8 hodin. Předpokládá se flexibilita 

pracovní doby v rámci týmu cca mezi 7-18 hodinou. Dostupnost psychiatrické, psychologické 

nebo sociální pomoci by měla pro pacienty v akutním stavu být nejvýše 3 pracovní dny. Tým 

bude zajišťovat podle místních potřeb a okolností dostupnost pomoci v krizi 24 hodin denně/7 

dní v týdnu. 

 

2.2 Minimální rozsah služeb poskytovaných Multidisciplinárním týmem pro adiktologii 
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2.2.1 Multidisciplinární tým pro adiktologii 

Veškeré služby jsou poskytovány multidisciplinárním týmem pro adiktologii. Ten je tvořen 

profesionály různých odborností (viz kapitola 2.2.3 a kapitola 4), kteří spolu velmi úzce 

spolupracují. Všichni členové týmu sdílí klienty, průběžně si předávají důležité informace a 

část svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů. 

 

2.2.2 Poskytované služby – obecný přístup 

AMT má pro výkon činností takové odborné, časové, prostorové, finanční, materiálně-

technické a personální zázemí, které odpovídá rozsahu nabízených služeb a typu klientely.   

Klienti AMT jsou srozumitelně informováni o cílové skupině, cílech a metodách práce a je jim 

umožněno činit informovaná rozhodnutí. Služby jsou poskytovány na základě profesionality, 

etických zásad, zásadně na základě individuálního plánu, s důsledným uplatněním bio-psycho-

socio-spirituálního modelu a jsou poskytovány v bezpečném a respektujícím prostředí. Metody 

práce vychází z vědecky ověřených poznatků.   

2.2.3 Základní struktura provozu AMT 

Provoz AMT je členěn do 3 hlavních komponent kopírujících spektrum problémů s 

návykovými látkami v místní komunitě. Základní logikou členění těchto provozů je kombinace 

hlediska míry kumulace rizikových projevů cílové skupiny (tj. její klinická 

náročnost/vlastnosti) a hlediska možností uplatnění různých typů intervencí komplementárních 

s potřebami a charakteristikami těchto cílových skupin.  

 

Komponenta 1: Spolupráce s klíčovými prvky systému péče v komunitě  

a) spolupráce se zdravotnickými profesionály v místní komunitě,  

b) spolupráce s pedagogicko-psychologickými a sociálními službami a institucemi v této síti, 

tj. primárně pedagogicko-psychologické poradny, školy, OSPOD a sociální pracovníci místních 

organizací v komunitě, pracovníci sociálních služeb určených různým cílovým skupinám 

(nízkoprahové kluby, domovy pro seniory, práce s bezdomovci atd.).  

c) spolupráce s úřady, městskou a státní policií.  

 

Komponenta 2: Léčebně-rehabilitační práce  

 

Základní charakteristikou léčebně-rehabilitační komponenty je víceúčelové a víceprahové 

spektrum poskytovaných ambulantních služeb. Významným rysem nabízených služeb je jejich 

přizpůsobování potřebám klientů a poskytování dlouhodobé podpory ve formě case 

managementu. V rámci AMT budou nabízeny nebo zprostředkovány 4 základní oblasti profesní 

pomoci – psychiatrická (včetně práce psychiatrické sestry), adiktologická, psychologická a 

sociální:  
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a) Psychiatr: Mezi hlavní nabízené psychiatrické služby bude patřit úvodní zhodnocení 

aktuálního stavu klienta v rámci komplexního či cíleného vyšetření a podle potřeby 

nasazení farmakoterapie. Nedílnou součástí léčby bude i možnost substituční léčby 

uživatelů opioidů.  

b) Zdravotní sestra/psychiatrická sestra: Připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným 

postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje 

ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich, může pracovat i v roli case 

managera. 

c) Adiktolog: Mezi základní pracovní výkony adiktologa bude patřit komplexní analýza a 

zhodnocení zdravotního stavu a sociální situace pacienta, vypracování jeho 

komplexního léčebného plánu, a to spolu se zvážením širších souvislostí a dopadů na 

osobní i rodinou situaci pacienta. Adiktolog bude mít dále na starosti koordinaci 

realizace jím vypracovaného léčebného plánu. K dalším pracovním úkolům adiktologa 

bude patřit spolupráce a asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních a 

systematické psychoterapii, včetně stacionární péče (odpolední stacionář). V 

indikovaných případech bude mít na starosti provádění poradenské činnosti v oblasti 

sexuálně a krví přenosných chorob a epidemiologické ochrany. Adiktolog pracuje i 

v roli case managera. 

d) Psycholog: V případě potřeby vyšetří klientův stav prostřednictvím psychologického 

vyšetření, dále klientovi poskytne psychoterapeutickou komponentu léčby, zapojení do 

případných stacionárních programů, v podobě krizové intervence (včetně vazby na 

případné krizové/stabilizační lůžko), systematické individuální či skupinové 

psychoterapie a v případě potřeby i rodinné terapie. Pracuje-li psycholog v roli case 

managera, pak s pacienty/klienty, kde je podstatnou složkou jejich individuálního plánu 

psychoterapie. 

e) Sociální pracovník, pracovník v sociálních službách: V rámci AMT budou poskytovány 

klientům sociální služby typu pomoci v oblasti sociálně-právní jako je řešení sociálních 

dávek, dokladů, přídavků na děti, kontakt s oddělením péče o dítě, pomoc při řešení 

problémů s bydlením, splátkové kalendáře, dále i asistenční služby. Sociální pracovník 

a pracovník v sociálních službách pracují i v roli case managera. 

 

Z hlediska procesu léčby je možné ji rozdělit z hlediska fáze, v jaké klienti/pacienti vstupují do 

kontaktu s AMT a jeho jednotlivými programy a jaké konkrétní typy intervencí jim mohou být 

doručeny a zajištěny, přičemž integrujícím/organizujícím a řídícím prvkem práce je koncept 

case managementu:  

a) Základní předléčebné poradenství, motivační práce a podpora, podpůrné programy a 

tréninkové programy,  

b) Ambulantní léčba formou individuální, skupinové a/nebo rodinné práce: obsahující všechny 

základní varianty od biologické léčby, až po sociální práci a podporu, včetně tréninkových 

programů a rozvoje sociálních dovedností a kompetencí. Tato oblast tvoří samostatný 
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segment/provoz a je tvořen programy dle individuální dohody. Je-li to účelné, mohou být 

vytvářeny pro skupiny pacientů/klientů programy stacionární.  

c) Doléčování a rehabilitace tvoří poslední třetí část/provoz a zajišťuje programy individuální, 

skupinové, rodinné pro klienty/pacienty přicházející z jiných léčebných programů zpět do 

komunity a vyžadujících jak léčebně-rehabilitační péči, tak sociální podporu a různé tréninkové 

aktivity a sociálně-právní poradenství. Je-li to účelné, mohou být vytvářeny pro skupiny 

pacientů/klientů programy stacionární. 

 

 

 

Komponenta 3: Sociální práce a podpora  

 

Oblast sociální práce a podpory tvoří velmi výrazný soubor služeb a programů, které je schopno 

AMT zajistit. Strukturace těchto programů úzce navazuje na popis preventivních i léčebně-

rehabilitačních programů a tvoří s nimi jeden celek. Pro přehlednost je zde tato struktura 

vyčleněna i z důvodu finančních, neboť celý tento provoz by byl registrovanou sociální službou:  

a) Terénní sociální práce a intervence spojené s rizikovými lokalitami a práce s rizikovými 

skupinami, výjezdy do místních zařízení zdravotních či sociálních služeb atd.  

b) Domácí péče o pacienty/klienty vracející se z léčebných programů a/nebo v léčebných 

programech AMT kde je nutné kombinovat samotnou léčebnou péči se sociální podporou v 

místě bydliště.  

c) Sociálně-právní poradenství.  

d) Sociální práce a podpora.  

e) Case management: Zde je jím míněn multidisciplinární postup koordinované péče, 

užívaný u klientů s vícečetnými problémy v určitém období jejich života, případně u 

náročných klientů, kteří potřebují dlouhodobě péči více služeb současně. Pozice case 

managera je pozice pracovníka, který pacienta/klienta provází různě dlouhým obdobím 

a citlivě v práci s individuálním plánem podporuje a ověřuje jeho stabilizaci či 

zlepšování stavu. Výhodou této péče šité na míru jeho potřebám a možnostem, stejně 

jako šité na míru dostupným místním podmínkám léčby a péče, je i fakt, že case 

manager může sledovat položku nákladovosti péče. Může ovlivňovat některé aspekty 

její efektivity (například místo doporučování opakovaných pobytů v různých 

nemocničních zařízeních či léčebných komunitách může pracovat individuálně na 

přípravě klienta k léčbě, nebo respektovat jeho rozhodnutí, že o léčbu nemá zájem, a 

ve spolupráci s ním minimalizovat nárůst zdravotního, psychického a sociálního 

poškození pacienta/klienta a jeho okolí). Prakticky může case manager koordinovat 

práci s pacientem/klientem, který je v kontaktu s více službami současně 

(vyjednáváním o koordinovaném postupu v zájmu klienta i efektivity práce pracovníků 

těchto služeb). Case manager může být také rozcestníkem při prvním kontaktu klienta 

se systémem služeb a rozhraním mezi sítí adiktologických služeb a sítí jiných služeb 

(sociálních, krizových, jiných zdravotních odborností apod.). Case manager také může 
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doplňovat ty zásadní položky na straně pacienta/klienta, ve kterých je deficit (zejména 

v motivaci, schopnosti učení, samostatnosti v dopravě atd.). Koordinuje součinnost 

služeb zdravotních a sociálních, ambulantních i lůžkových. Legitimita koordinace 

v přístupu k případu je mj. dána kontraktem s pacientem/klientem.  

 

Souhrn: AMT zajišťuje nebo zprostředkovává následující služby:  

 Terénní služby  

 Služby denní péče  

 Konzultační služby  

 

 

 

 

3. Specifikace požadavků na vstup pacienta/klienta do služby, průběh služby, ukončování 

služby 

 

3.1. Vstup pacienta/klienta do služby 

Klient do služby vstupuje tak, že sám službu navštíví, je doporučen, je doprovázen, je 

pracovníky služby aktivně vyhledán. Služba využívá i postupů asertivního vyhledání a navázání 

kontaktu s klienty, kteří aktuálně o využívání služby nemají zájem. 

3.2. Průběh prvního kontaktu 

Služba definuje způsob a průběh prvního kontaktu s ohledem na specifika klienta. Služba 

v rámci prvního kontaktu informuje o svém charakteru a podmínkách využívání. Služba má 

stanoveny postupy navazování kontaktu s klientem, k vytváření důvěry a udržování kontaktu. 

Pracovníci tyto postupy znají a uplatňují v praxi. 

3.3. Úvodní zhodnocení stavu klienta 

Úvodní zhodnocení stavu klienta, jehož součástí je zhodnocení zdravotního stavu a 

psychosociálního fungování klienta (včetně rodinného zázemí, pracovní anamnézy, právního 

postavení atd.) a stanovení úvodního plánu odborné péče, se provádí bez zbytečných odkladů, 

při nejbližší možné příležitosti.  

3.4 Další vyšetření a posouzení 

Konkrétní postup, lhůty provedení a způsob dokumentování průběžného hodnocení stanovuje 

služba písemně s ohledem na druh a průběh péče. Služba se stanoveným postupem řídí. 

Další vyšetření je zajištěno v indikovaných případech s cílem stanovit závažnost somatických 

a psychiatrických, sociálně psychologických komplikací a sociální situace, komplikací pro 

posouzení vhodnosti a indikace specifického způsobu léčby nebo jiné odborné.   

Dostupná jsou následující vyšetření: 

a) Vyšetření specialisty (psychiatra, psychologa, internisty, neurologa, hepatologa apod.). 
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b) Toxikologické vyšetření. 

c) Laboratorní a přístrojová vyšetření. 

d) Vyšetření na HIV, infekční hepatitidy a pohlavně přenosná onemocnění. 

e) V případě potřeby vyšetření na graviditu, a jiná vyšetření. 

f) Zhodnocení sociální situace klienta (vzdělání, pracovní zkušenosti, bydlení, dluhová 

problematika, trestně právní problematika, dluhová problematika). 

g) Zhodnocení sociálního a vztahového zázemí (rodinná situace, partnerské vztahy, sociální 

okolí). 

h) Zhodnocení silných stránek klienta v oblasti somatického, psychického zdraví, v sociální a 

vztahové oblasti, v dovednostech a schopnostech. 

 

 

3.5. Souhlas/smlouva o poskytnutí služby 

Na základě zhodnocení stavu klienta plánuje služba s aktivní účastí klienta cíle a způsob 

poskytování služeb v souladu s jeho aktuálními potřebami a možnostmi. Služba uzavírá se 

zájemcem o službu dohodu/smlouvu o poskytování služby, která může mít podobu 

informovaného souhlasu. Služba přitom vychází z požadavků pro ni závazných předpisů a ty 

dodržuje.  

3.6. Průběh odborné péče a vedení dokumentace 

3.6.1. Monitorování léčebného procesu: Každý klient má určeného garanta individuálního 

plánu (case managera v případě práce tímto postupem), odpovědného za vedení případu. Tento 

pracovník pravidelně hodnotí stav klienta a průběh léčebného plánu, písemně o tom provádí 

v přiměřených intervalech záznam v dokumentaci klienta.  

Konkrétní intervaly pro zaznamenávání v dokumentaci stanovuje služba písemně s ohledem na 

způsob spolupráce s jednotlivými klienty (např. jinak pro krátkodobé intervence, dlouhodobé, 

podle intervalů návštěv – týdně, měsíčně apod.).  

3.6.2. První kontakty jsou zaměřeny na vytvoření důvěry mezi klientem a pracovníky služby, 

na motivaci ke změně rizikového chování, na podporu souhlasu k vytváření léčebné smlouvy. 

3.6.3. Základní poradenství je nedílnou součástí služby, je zaměřeno na zdravotní a psychický 

stav klienta, na zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog a minimalizaci těchto rizik, 

na možnosti léčby, rehabilitace a sociální reintegrace, na informace o dostupných léčebných a 

jiných odborných službách. 

3.6.4. Podpora motivace klienta ke spolupráci je jednou ze základních linií vedení případu. Její 

součástí je reálný respekt k názoru klienta, vyhnutí se neodůvodněným konfrontacím a 

vytváření pozitivní zkušenosti klienta s adekvátními reakcemi pracovníků na jeho potřeby. 
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3.6.5. K zajištění základní zdravotní a sociální péče pomáhá služba klientům využívat dostupný 

systém zdravotní a sociální péče v dané lokalitě. Je žádoucí, aby služba poskytovala sama 

klientovi všechny služby, ke kterým má zdroje a kapacitu.  

3.6.6. Je žádoucí, aby služba klienta podporovala a pomáhala mu ve využití přirozených 

komunitních zdrojů, které nejsou spojeny s dalšími službami (rodinu, bytné, sousedy, 

zaměstnavatele, spolky, sdružení, neformální společenstva). 

3.6.7. Individuální léčebný plán je zpracováván po zhodnocení stavu klienta s ohledem na 

individuální podmínky, závažnost onemocnění, přítomnost komplikujících faktorů v oblasti 

somatické i psychosociální. Plnění léčebného plánu je společně s klienty pravidelně hodnoceno 

a plán je pravidelně revidován v závislosti na průběhu a frekvenci kontaktu s klientem. 

Konkrétní lhůty pro hodnocení a revizi plánu a způsob jeho dokumentování stanovuje služba 

písemně s ohledem na způsob spolupráce s jednotlivými klienty (např. jinak pro krátkodobé 

intervence, jinak pro dlouhodobé, s ohledem na intervaly v kontaktu – týdně, měsíčně apod.). 

Na individuální plán je vhodné pohlížet jako na kontrakt i obecnou strategii, v rámci, které obě 

strany (případně více stran) uzavírají dohody o tom, co od sebe vzájemně očekávají. Součástí 

individuálního plánu je též plán krizový. 

3.6.8. Farmakoterapie slouží k ovlivnění základního onemocnění, k léčbě psychických a 

somatických komplikací, komorbidity, jako součást substituční terapie a ke zvládání syndromu 

z vysazení návykové látky. Provádí ji výhradně lékař podle příslušných předpisů a zásad 

správné léčebné praxe.  Konkrétní postupy v oblasti farmakoterapie poskytovatel služby 

stanovuje písemně a stanovenými postupy se řídí. 

3.6.9. Case management – cílem je individualizace a koordinace péče v prostoru daném 

potřebami zlepšení zdravotního, psychického stavu, potřebami stabilizace sociální situace a 

existenciálních okolností případu klienta (viz kapitola 2.2.3.). Tato práce u indikovaných 

klientů probíhá i v přirozeném prostředí klientů a koordinuje poskytování více služeb současně. 

V AMT jsou často péče o tyto klienty sdílena celým týmem nebo více členy týmu. Pro název 

role pracovníka, který sleduje a koordinuje individuální vývoj případu, užíváme termínu „case 

manager“.  

3.6.10. Prevence relapsu se provádí u všech pacientů/klientů, je neoddělitelnou součástí 

programu. Služba má písemně stanoveno, jak principy prevence relapsu v programech služby 

uplatňuje.   

 3.6.11. Individuální a skupinová terapie a práce s rodinou je vedena kvalifikovanými 

pracovníky. Cíle a metody jsou voleny s ohledem na potřeby klienta a plánovanou dobu 

vzájemné spolupráce.  

3.6.12. Práce s členy rodiny klienta a partnery klienta je prováděna s ohledem na individuální 

kontrakt s klienty individuální nebo skupinovou formou. Obecnými cíli je poskytnout orientaci 

v problematice případu, emoční a sociální podporu, mobilizovat zralé chování a zachovat 

základní fungování rodiny.  
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3.6.13. Následná péče po proběhlé léčbě je prováděna s cílem zajistit stabilitu stavu klienta 

v běžných životních podmínkách. Provádí se zejména tam, kde v dané lokalitě není dostupná 

specializovaná služba následné péče. 

3.6.14. Vedení dokumentace: Individuální dokumentace (chorobopis/osobní spis) eviduje 

podrobně léčebný proces. Je vedena multidisciplinárně a je zajištěna srozumitelnost záznamů 

všem členů týmu, kteří k ní mají přístup. Záznamy jsou všemi členy týmu tvořeny v reálném 

čase a jsou tak řazeny chronologicky. Veškerá dokumentace s osobními údaji je důvěrná a 

zabezpečená proti zneužití. 

3.7. Ukončování služby, přerušení služby 

Postup ukončování či přerušení služby je blíže písemně specifikován s ohledem na místní 

podmínky a skladbu klientů. Uvedený postup mimo jiné zahrnuje pravidla pro možnost 

opakovaného využití služby, propuštění z důvodu porušení pravidel a vydávání předběžné 

propouštěcí zprávy.  

 

 

3.8. Hodnocení kvality, bezpečí a efektivity služby 

Pravidelně, nejméně jednou ročně, jsou vyhodnocovány kvalita, bezpečí a efektivita odborného 

programu.   

Kvalita, bezpečí a efektivita služby jsou hodnoceny minimálně ve vztahu k následujícím 

kritériím: 

a) Počet a struktura výkonů a pacientů/klientů, ambulantní a terénní formou 

b) četnost mimořádných událostí a režimových komplikací, 

c) podíl pacientů/klientů zapojených do běžného léčebného programu a do case managementu 

d) četnost časných vypadnutí z léčebného plánu a ze strukturovaných aktivit, 

e) četnost úspěšně dokončených léčebných plánů, 

 f) počet realizovaných doporučení do dalších zařízení. 

Nezbytný je průběžný rozbor a hodnocení účinných faktorů a komplikací programu a případová 

práce na poradách a při supervizi. 

 

4. Personální kritéria 

4.1. Velikost a složení týmu ve vztahu k regionální dostupnosti 
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AMT je personálně a technicky vybavené zdravotně – sociální zařízení zajišťující služby pro 

cílovou skupinu v přirozeném regionu. Velikost regionální dostupnosti bude testována během 

pilotního ověření a bude v tomto případě ovlivněna velikostí populace od 15 let.  Výchozí 

hodnotou je přirozený region se 50 - 100 000 obyvateli od 15 let. Personální složení týmu AMT 

je dáno lidnatostí oblasti, ve které deklaruje svůj veřejný závazek poskytování služeb. Podle 

lidnatosti oblasti je navrženo složení týmu pro pilotní ověření velké/malé (cca na 100 000/50 

000 obyvatel): 

 Psychiatr (1/0,5 úvazek) – kmenový zaměstnanec AMT, požadavky projektu se řídí ne-

podkročitelným minimem pro dosaženou kvalifikaci: Z celkového objemu 1,0/0,5 

úvazku (velký tým, malý tým) minimálně 0,5/0,25 úvazku lékaře se specializovanou 

způsobilostí v oboru psychiatrie (dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

„Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Psychoterapeutický výcvik je 

výhodou.  

 Psycholog (1/0,5 úvazek) – kmenový zaměstnanec AMT, požadavek projektu je 1,0/0,5 

úvazku (velký/malý tým), z toho minimálně 0,5/0,25 úvazku klinický psycholog. 

Splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních“). Tento úvazek lze rozdělit mezi klinického psychologa a psychologa ve 

zdravotnictví. V případě rozdělení úvazku je nutné, aby klinický psycholog zastával 

minimálně 0,5/0,25 úvazku.  Ukončený psychoterapeutický výcvik je výhodou.  

 Adiktolog (3/2 úvazky) – kmenoví zaměstnanci AMT, splňují požadavky dle § 21a 

zákona č. 96/2004 Sb., resp. § 20a Vyhlášky 39/2005 Sb., ukončený psychoterapeutický 

výcvik je výhodou. 

 Pracovník v sociálních službách - (2/1 úvazky) – kmenoví pracovníci AMT, splňují 

požadavky dle § 116 zákona č.108/2006 Sb., výcvik v poradenství či 

psychoterapeutický výcvik je výhodou. 
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 Sociální pracovník (3/2 úvazky) – splňuje požadavky dle § 110 Zákona o sociálních 

službách č.108/2006 Sb. / § 10 Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 

č.96/2004 Sb. Sociální pracovník nebo zdravotně sociální pracovník je spolu 

s adiktologem kmenovou profesí AMT. Ukončený psychoterapeutický výcvik je 

výhodou. 

 Všeobecná sestra (1/0,5 úvazek) – kmenový zaměstnanec, splňuje požadavky dle §5 

nebo §5a Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 96/2004 Sb. Možnosti její 

činnosti jsou vymezeny v § 4 Vyhlášky č. 55/2011 Sb. Obecně v AMT poskytuje, 

případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím 

ošetřovatelského procesu. Výcvik v poradenství či ukončený psychoterapeutický 

výcvik je výhodou.  

 Administrativní pracovník (1/0,5 úvazek)  

 

4.2. Výběr a odborné řízení pracovníků 

AMT má kvalifikované zaměstnance, kteří jsou odborně podporováni a znají své 

kompetence a odpovědnost. AMT odpovědně vybírá zaměstnance, kteří splňují 

kvalifikační nároky odpovídající druhu poskytovaných služeb, bezúhonnost a psychickou 

způsobilost, je jim poskytována podpora a pravidelná zpětná vazba ohledně jejich práce. 

Zaměstnanci AMT realizují pravidelné intervize v rámci zařízení a účastní se supervize 

realizované externím odborníkem, který má k této činnosti příslušnou kvalifikaci.  AMT 

musí vzniknout jako jeden multidisciplinární tým, který je v každodenním kontaktu a sdílí 

jedny prostory minimálně pro společné porady a kooperaci. 

Členové AMT vzájemně sdílejí své zkušenosti a odlišné pohledy svých různých odborností na 

problematiku klientů a své různé pohledy navzájem respektují. 

4.3. Vedoucí týmu  

Služba je řízena kvalifikovaným pracovníkem, s praxí minimálně 4 roky v adiktologických 

službách. Formální požadované vzdělání vedoucího je vysokoškolské ve zdravotnickém, 

psychologickém, sociálním či pedagogickém směru. Vedoucím může být kterýkoliv člen týmu 

vyhovující těmto požadavkům, který je ve službách AMT přítomen denně. 

Vedoucí řídí a koordinuje chod multidisciplinárního týmu. Další požadavky na vedoucího 

jsou osobnostní, zkušenostní a dovednostní. 
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5. Materiálně technická kritéria 

5.1 Struktura AMT a prostorové vybavení – dle počtu pracovníků 

a) centrum denních aktivit 

 minimálně jedna denní místnost 

 místnost pro skupinovou psychoterapii 

 minimálně 1-2 konzultační místnosti 

b) ordinace psychiatra 

c) pracovna klinického psychologa  

d) místnost pro schůzky týmu (může využívat denní místnost) 

e) další prostory a zázemí (dle vyhlášky č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické 

a věcné vybavení zdravotnických zařízení a dalších platných norem – dále jen vyhláška č. 

92/2012, a v případě sociálních služeb dle platné legislativy): 

 pro klienty – WC, čekárna 

 pro personál – kuchyně, koupelna, WC, sklad, úklidová místnost 

 kancelář managementu 

 

5.2 Materiálové a přístrojové vybavení 

a) vybavení místností popsaných v bodě 5.1 adekvátním nábytkem 

b) přístrojové a jiné vybavení – adekvátní vybavení, které zajistí možnost poskytování 

denních služeb, mobilních terénních služeb, sdílení informací, bezpečí pracovníků 

a klientů 

Materiální a technické požadavky – jejich minimální standard se řídí platnou legislativou 

(Vyhláška 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální a věcné vybavení zdravotnických zařízení 

a kontaktních pracovišť domácí péče).  

Příklad přístrojového a věcného vybavení: 

 osobní vůz 

 počítače + SW, mobilní telefony, pevné linky, internet; 

 online systém sdílení informací; 

 elektronický zabezpečovací systém 

 zdravotnický materiál a léky; 
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 zdravotnické vybavení – tonometr, fonendoskop, teploměr, váha, ambuvak a další 

potřeby pro poskytnutí první pomoci; 

 herně-terapeutické vybavení, diagnostické metody 

 skříň/sklad na léky; 

 úklidový materiál  

 

Poznámky 

V tomto standardu je stanoveno jen minimální prostorové a věcné vybavení. Reálné vybavení 

se bude lišit dle konkrétního typu AMT, rozdíly mohou být dány: 

 regionální dostupností (velké a malé týmy) 

 typem regionu (venkovská oblast, městská aglomerace); 

 organizací AMT, zejména bude-li pracovat formou stacionárních skupinových 

programů. 

Pro AMT je charakteristický týmový způsob práce – prostorové vybavení tomu musí odpovídat 

(např. dostatečným prostorem pro schůze týmu a kooperaci pracovníků). 

 

6. Organizační kritéria 

 

6.1. Právní rámec služby 

Multidisciplinárním týmem pro adiktologii pro účely Standardu se rozumí poskytovatel 

zdravotních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i sociální služby dle zákona 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo poskytovatel 

sociálních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i zdravotní služby dle zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách anebo poskytovatel zdravotních služeb a poskytovatel 

sociálních služeb, kteří za tímto účelem na základě smlouvy spolupracují při poskytování těchto 

služeb. 

6.2. Služba definuje svoji úlohu v systému adiktologických služeb a služeb v oblasti 

duševního zdraví – na místní, regionální, případně nadregionální úrovni, v souladu 
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s aktuálními strategiemi rozvoje služeb. Dále definuje své poslání, cíle, cílovou skupinu, 

zásady poskytování služeb, které korespondují s odbornými a humanistickými principy. 

6.3. Vnější vztahy a návaznost služby 

AMT má zmapovány možnosti dostupné zdravotní a jiné odborné péče a dalších dostupných 

veřejných služeb. Pro zabezpečení komplexní a kontinuální péče AMT aktivně vytváří a 

udržuje vztahy s dalšími poskytovateli péče. Ve spolupráci s krajskou či místní samosprávou 

AMT iniciuje vytvoření regionální pracovní skupiny za účelem systémové koordinace služeb 

pro děti a adolescenty s duševním onemocněním. 

 

6.4. Etika služby 

AMT má stanoveny etické zásady a při poskytování služeb se jimi řídí. Tyto zásady jsou veřejně 

dostupné a vycházejí ze základních etických principů a směřují k prospěchu a bezpečí klientů.  

6.5. Vnitřní pravidla, která má AMT definována: 

 organizační řád  

 

 cílovou skupinu 

 

 přirozený region AMT 

 

 způsob přijímání klientů do péče a propuštění z ní; 

 

 způsob sdílení a předávání informací v rámci AMT 

 

 kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků AMT 

 

 způsob spolupráce se všemi relevantními subjekty v rámci regionální dostupnosti AMT 

 

 AMT musí být účetně samostatným střediskem. 

 

6.6. Prostředí služby  

AMT je umístěno nejlépe v běžné občanské zástavbě, v mimo-nemocničním prostředí, 

případně i při zdravotnickém zařízení, v částečně samostatném objektu. Prostředí, 
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materiálně technické zázemí a zařízení služby odpovídají kapacitě, charakteru služby a 

potřebám pacientů/klientů a pracovníků, a dále zohledňují potřeby rodin či blízkých osob 

pacientů/klientů.  

6.7. Zpracování výroční zprávy 

O hospodaření a výsledcích poskytovaných služeb je zpracována výroční nebo závěrečná 

zpráva. 

6.8. Účinná spolupráce v průběhu pilotního projektu 

Pracovníci AMT účinně spolupracují s pracovníky projektu, pověřenými organizačním 

vedením, ekonomickým vedením, metodickým vedením a evaluací činnosti projektu. Tyto 

požadavky budou jasně a srozumitelně vymezeny formou smlouvy. 

 

6.9. Požadované počty ošetřených pacientů nebo výkonů: 

 Minimální počet pacientů/klientů v kontinuální péči AMT formou case managementu 

dosáhne 80/50 (velký/malý) za období projektu. Počet pacientů na jednoho case 

managera nepřesáhne 10 pacientů/klientů v aktuálním případovém nákladu.  

 

 Podíl přímé práce odborných pracovníků s pacienty/klienty je minimálně 50 % 

vzhledem k celkové jejich vykonávané činnosti. 

 

 Rozhodující pro hodnocení výkonnosti je údaj v příslušné informační databázi. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha Metodiky č. 5 

Seznam center duševního zdraví a multidisciplinárních 
týmů ČR (Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví) 

Název služby Poskytovatel 

CDZ Havlíčkův Brod FOKUS Vysočina, z.ú. 

CDZ ESET ESET – HELP, z. s. 

CDZ Přerov Duševní zdraví, o. p. s. 

CDZ pro Prahu 9 FOKUS Praha, z.ú. 

CDZ Brno Práh jižní Morava, z.ú. 

CDZ Hradec Králové Péče o duševní zdraví, z. s. 

CDZ Cheb FOKUS Mladá Boleslav z.s. 

CDZ Karlovy Vary FOKUS Mladá Boleslav z.s. 

CDZ Kroměříž CSP Zlín, o.p.s. 

CDZ Mladá Boleslav FOKUS Mladá Boleslav z.s. 

CDZ Opava FOKUS – Opava, z.s. 

CDZ Pardubice Péče o duševní zdraví, z. s. 

CDZ Plzeň Ledovec, z.s. 

CDZ pro Prahu 6 Fokus Praha, z.ú. 

RIAPS Trutnov Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 

CDZ Strakonice FOKUS – Písek, z.ú. 

CDZ Uherské Hradiště Charita Uherské Hradiště 

CDZ Tábor FOKUS Tábor, z. s. 

CDZ PN Brno Práh jižní Morava, z.ú. 

CDZ Podskalí Fokus Praha, z.ú. 

CDZ Jihlava PN Jihlava 

CDZ Olomouc Mana, o.p.s. 

Beskydské CDZ Charita Frýdek-Místek 

CDZ Ostrava Asociace Trigon, o.p.s. 

CDZ Brandýsko FOKUS Praha, z.ú. 

CDZ Ústí nad Labem FOKUS Labe, z.ú. 

CDZ Chrudim Péče o duševní zdraví, z. s. 

CDZ Fénix Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s. 

CDZ Klatovy Ledovec, z.s. 

CDZ Praha 8 FOKUS Praha, z.ú. 

MTDZ pro děti a adolescenty MTDZ 21 
(Beroun) Pro zdraví 21 z.ú. 

MTDZ pro děti a adolescenty  
Centrum duševního zdraví pro děti a 
adolescenty Praha (Praha 4)  Dům tří přání z.ú. 

MTDZ pro děti a adolescenty  
Poskytování multidisciplinární péče týmem 
duševního zdraví pro děti a adolescenty ve 
FN Ostrava (Ostrava) Fakultní nemocnice Ostrava 



MTDZ pro seniory (Litoměřice) Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z. ú.  

Ambulantní adiktologické služby – 
Adiktologický multidisciplinární tým 
(Ústí nad Labem) DRUG – OUT Klub, z. s. 

S-komplex (Plzeň) Spolek Ulice Plzeň 

AMT Řepy (Praha) Progressive o.p.s. 

FMT PN v Dobřanech Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 

FMT Bohnice (Praha) Green Doors z.ú. 

 



Nákladový rozpočet sociální služby  Příloha č. 6 Metodiky 

1. 2. 3. 4.

0 0

 *Vyplňuje se za všechny podpořené služby

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Název CDZ/MDT
Registrační číslo 

sociální služby

Náklady CDZ/MDT 

celkem v Kč                                                                 

(dle rozpočtu)

Název organizace: 

Poskytnutá dotace ÚK na 

základě Smlouvy o poskytnutí 

dotace  v Kč 

IČ: 

Seznam podpořených služeb*

Celkem za žadatele



Příloha č. 6 Metodiky

2. 3. 4.

Požadavek na položkové 

čerpání celkových 

nákladů dle Žádosti v Kč

Požadovaná dotace (ze 

Žádosti) v Kč

Poskytnutá dotace ÚK  na 

základě Smlouvy o 

poskytnutí dotace v Kč 

0 0 0

druh 0 0 0

položka

položka

položka

položka

0 0 0

druh 0 0 0

položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

druh

druh

druh

druh

druh 0 0 0

položka 2.6.1. Energie

položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje

položka 2.6.3. Nájemné

položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby

položka 2.6.5. Školení a kurzy

položka 2.6.6. Opravy a udržování

položka 2.6.7. Cestovní náhrady

položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

položka 2.6.10. Jiné

druh

druh

Poznámka č. 1  položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3 

2.1. Dlouhodobý majetek

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

1.1. Pracovní smlouvy

1.

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

2.7. Odpisy

2.4. Pohonné hmoty

Registrační číslo služby:

1.4. Jiné osobní náklady

Název organizace:

PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)

Název CDZ/MDT:

OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)

Místo a datum:

2.8. Ostatní náklady

2.6. Služby

1.2. Dohody o pracovní činnosti

1.3. Dohody o provedení práce

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně 

IČ:

2.3. Kancelářské potřeby

Druh služby:

2.2. Potraviny

2.5. Jiné spotřebované nákupy

Nákladový rozpočet sociální služby*

0

0
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Příloha Metodiky č. 7 

Čestné prohlášení  
 

Žadatel - příjemce dotace 
Žadatel/název/jméno a 
příjmení 

 

Sídlo/adresa:  

IČ/RČ:  

Statutární zástupce:  

 
 
 
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu 

Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto 

 
 

čestné prohlášení  
 
 
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni 
podání žádosti (nechte možnosti týkající se Vaší organizace): 
 

- nerealizovala v průběhu předchozích 3 let žádné projekty za přispění Ústeckého kraje  

- v předchozích 3 letech čerpala z projektů Ústeckého kraje (vypište je, např. velký dotační 

2021, malý dotační 2021) 

 

 

 

- v roce 2022 je zapojena do jiných projektů, mimo rozpočet Ústeckého kraje (vypište je) 

 

 

 

 

- toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Vyhlášení dotačního programu 

v bodě l) - soupis projektů za předchozí 3 roky za podpory Ústeckého kraje 

(dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 

se jedná o nedílnou přílohu žádosti v čl. VI., odst. 2, písm. l)  

 
 
V ……………. dne ………………  ………………………  
 
 razítko, podpis 
 
 



Příloha č. 8 Metodiky

IČO

Poskytovatel

Evidenční číslo Pověření

Evidenční číslo Smlouva

Název CDZ/MDT

Identifikátor sociální služby

Druh sociální služby dle z. č. 108/2006 Sb.

Forma sociální služby Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

Kontaktní osoba

E-mail:

Statutární orgán

Datum:

Formulář hlášení změn

Údaje o poskytovateli sociální služby*

V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet

dotace, vyplní celou tabulku záložky.

1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby  

2. změna v nákladovém rozpočtu

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

Jméno: Podpis:

V dalších dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro jednotlivé změny o poskytovateli nebo sociální

službě ve složení:

Jméno: Telefon:



Příloha č. 8 Metodiky 

Přidělená výše podpory Název poskytovatele podpory a právní akt (číslo smlouvy, rozhodnutí)

Číslo nového bankovního účtu :

Termín zahájení realizace sociální 

služby

Formulář hlášení změn

Hlášení zdrojů, změna bankovního účtu, pozdější termín zahájení realizace 

sociální služby



Název organizace:

IČ:

Název CDZ/MDT:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

2. 3. 4. 5

Požadavek na položkové 

čerpání celkových 

nákladů dle Žádosti v Kč

Požadovaná dotace (ze 

Žádosti) v Kč

Poskytnutá dotace ÚK  na 

základě Smlouvy o 

poskytnutí dotace v Kč 

Aktualizované 

čerpání v Kč

0 0 0 0

druh 0 0 0 0

položka

položka

položka

položka

0 0 0 0

druh 0 0 0 0

položka 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč

položka 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

druh

druh

druh

druh

druh 0 0 0 0

položka 2.6.1. Energie

položka 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje

položka 2.6.3. Nájemné

položka 2.6.4. Právní a ekonomické služby

položka 2.6.5. Školení a kurzy

položka 2.6.6. Opravy a udržování

položka 2.6.7. Cestovní náhrady

položka 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

položka 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

položka 2.6.10. Jiné

druh

druh

Příloha č. 8 MetodikyZměna v nákladovém rozpočtu sociální služby

1.

1.1. Pracovní smlouvy

2.3. Kancelářské potřeby

2.2. Potraviny

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)

Druh finančních prostředků

2.7. Odpisy

2.6. Služby

1.2. Dohody o pracovní činnosti

1.3. Dohody o provedení práce

1.4. Jiné osobní náklady

2.1. Dlouhodobý majetek

PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)

Odůvodnění změny rozpočtu: 

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

2.4. Pohonné hmoty

2.5. Jiné spotřebované nákupy

Místo a datum:

2.8. Ostatní náklady
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Příloha č. 9

Datum : Podpis a razítko organizace:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Výše celkových nákladů CDZ/MDT (Kč):            

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Výše přidělené dotace (Kč):             

Popis postupu realizace:

Celkové zhodnocení projektu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, včetně počtu evidovaných klientů CDZ a MDT dle části IX. 

bod 11 ii) metodiky: 

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace je příjemce dotace povinen předložit nejpozději do 

26.ledna 2023.

Služba (ID): 

V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

Číslo  smlouvy o poskytnutí dotace:           

 "Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a 

multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou 

závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022" 

Příjemce dotace:          

Název CDZ/MDT:

Závazný ukazatel dle část. I bod 2 smlouvy (%):

Účel dotace: 



Příloha č. 9

Souhrnná tabulka

Ukazatel Poskytnuto

k 31.12.2022

Vráceno 

v průběhu roku

na

účet kraje

Skutečně

použito 

k 31.12.2022

vratka dotace

b 1 2 3  4  = 1 - 2 - 3 

Neinvestiční dotace celkem 0 0 0 0

v tom:

Název CDZ/MDT 0

0

0

0

0

Vysvětlivky:

 

sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace 

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud Příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků Příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12. roku, na který byla dotace poskytnuta

sloupec 4 - uvádí se vratka dotace  při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Kontroloval:

Datum a podpis: Datum a podpis:

ID:

Formulář pro vyúčtování dotace v rámci Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a 

multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným 

ochranným léčením pro rok 2022

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):

organizace:

IČ:



Zdroje financování

Ukazatel
Celkové náklady 

CDZ/MDT

Dotace od KÚÚK v 

rámci programu 

Dotační program pro 

CDZ a MDT 2022

Úhrady 

uživatelů

Fondy 

zdravotních 

pojišťoven

Dotace kraje-

jiné
Dotace od obcí Příspěvky od ÚP 

Příspěvek od 

zřizovatele

Strukturál

ní fondy

Resorty 

stání 

správy

Jiné

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Neinvestiční dotace celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom:

Název CDZ/MDT

Vysvětlivky:

sloupec 1 - uvádí se celkové náklady CDZ/MDT

sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpané v roce, na který byla přidělena, přičemž nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy

sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje

Sestavil:

Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace v rámci Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, 

lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022

ID:

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):

organizace:

IČ:



číslo smlouvy poskytovatele:

ID:

Celkové náklady (Kč)

Dotace poskytnutá 

Ústeckým krajem na 

základě smlouvy

Aktualizované čerpání 

dotace (Kč)

Skutečně čerpaná 

dotace (Kč)
Vratka (Kč)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

2.6.1. Energie 0

2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 0

2.6.3. Nájemné 0

2.6.4. Právní a ekonomické služby 0

2.6.5. Školení a kurzy 0

2.6.6. Opravy a udržování 0

2.6.7. Cestovní náhrady 0

2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0

2.6.10. Jiné 0

0

0

Název CDZ/MDT

celkové příjmy/výnosy v roce 2022 (Kč)

celkové náklady/výdaje v roce 2022 (Kč)

organizace:

IČ:

Rozpočtová položka

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

1.1. Pracovní smlouvy

1.2. Dohody o pracovní činnosti

1.3. Dohody o provedení práce

1.4. Jiné osobní náklady

z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

2.1. Dlouhodobý majetek

2.2. Potraviny

2.3. Kancelářské potřeby

2.4. Pohonné hmoty

Formulář pro vyúčtování dotace v rámci Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních 

týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

2.5. Jiné spotřebované nákupy

2.6. Služby

2.7. Odpisy

2.8. Ostatní náklady



Příloha č. 10 Metodiky 
 

 

Redukční koeficienty dle druhů služeb 

 
I. hladina redukce – nejnižší  

intervenční centra 

kontaktní centra 

krizová pomoc 

nízkoprahová denní centra 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

raná péče 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

sociální rehabilitace 

sociálně terapeutické dílny 

telefonická krizová pomoc 

terénní programy 

tlumočnické služby 

 
II. hladina redukce – nízká  

azylové domy 

domy na půl cesty 

noclehárny 

podpora samostatného bydlení 

služby následné péče 

sociální rehabilitace-pobytová 

terapeutické komunity 

tísňová péče 
 

III. hladina redukce – střední  

centra denních služeb 

denní stacionáře 

chráněné bydlení 

odlehčovací služby – ambulantní a terénní forma 

osobní asistence 

pečovatelská služba 

průvodcovské a předčitatelské služby 

 
IV. Hladina redukce – vysoká  

domovy pro osoby se zdravotním postižením 

domovy pro seniory 

domovy se zvláštním režimem 

odlehčovací služby – pobytová forma 

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

týdenní stacionáře 
 

V. hladina redukce – nejvyšší  

odborné sociální poradenství  

 



Příloha č. 11 Metodiky 

DRUHY SLUŽBY

azylové domy

centra denních služeb

denní stacionáře

domy na půl cesty

domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory

domovy se zvlášním režimem

cháněné bydlení

intervenční centra

kontaktní centra

krizová pomoc

nízkoprahová denní centra

noclehárny

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

odbormné sociální poradenství

odlehčovací služby - A/T

odlehčovací služby - P

osobní asistence

pečovatelská služba

podpora samostatného bydlení

průvodcovské a předčitalské služby

raná péče

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

sociálně aktivzační služby pro seniory a osoby se ZP

služby následné péče - A/T

služby následné péče - P

sociální rehabilitace - A/T

sociální rehabilitace - P

sociální služby poskytované ve ZZLP

sociálně terapeutické dílny

telefonická krizová pomoc

terénní programy

tísňová péče

tlumočnické služby

týdenní stařionáře

Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko 

FP

612 Kč

62 679 Kč

64 575 Kč

752 Kč

1 415 Kč

945 Kč

1 195 Kč

1 460 Kč

58 081 Kč

74 695 Kč

51 133 Kč

58 576 Kč

602 Kč

54 898 Kč

67 873 Kč

52 452 Kč

1 213 Kč

42 780 Kč

47 511 Kč

57 771 Kč

32 424 Kč

66 385 Kč

57 486 Kč

63 169 Kč

86 539 Kč

931 Kč

59 162 Kč

1 159 Kč

63 198 Kč

1 109 Kč

954 Kč

61 164 Kč

46 784 Kč

54 015 Kč

25 000 Kč


