
 

 

 

 Příloha č. 3 

 

JID: xxx/xxx/KUUK 

Dodatek č. x 
k Pověření Ústeckého kraje č. XX 

k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 

s účinností ode dne 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „dodatek“) 
 

Název poskytovatele XXXX 

Adresa poskytovatele XXXX 

IČ XXXX 

DIČ ----- 

Statutární orgán / 
zástupce 

XXXX 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. 
 
V souladu s odst. 12, bod. 12.1 Pověření se z důvodu změny údajů obsažených v příloze 
Obsah a rozsah služby ruší příloha č. X Pověření č. XX a nahrazuje se přílohou č. X tohoto 
dodatku k Pověření.  
 
 

Druh sociální služby 
Identifikátor sociální 

služby 
Rozsah sociální služby 

   

   

(dále jen „Služba“) 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. 
 
1. Ostatní ustanovení Pověření zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Ústecký kraj obdrží také jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021. 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. 
 
 

V ………………… dne ………………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Vydává: 
Ústecký kraj 
PaedDr. Jiří Kulhánek 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

Pověření přijímá: 
NÁZEV POSKYTOVATELE. 
JMÉNO POVĚŘENÉ OSOBY K PODPISU 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. xA – Obsah a rozsah služby 

Příloha č. xB – Obsah a rozsah služby 

  



 

 

Příloha 1A tohoto dodatku – Obsah a rozsah služby  
 

Druh sociální služby  

Identifikátor sociální služby  

Forma poskytování služby  

Individuální okamžitá kapacita  

Skupinová okamžitá kapacita  

Počet lůžek  

Cílová skupina  

Místo poskytování sociální 
služby 

 

Působnost sociální služby  

 

Obsah sociální služby 

 

 

Pracovní pozice* Průměrný přepočtený úvazek 

CELKEM pracovníci v přímé péči  

sociální pracovníci  

pracovníci v sociálních službách  

zdravotničtí pracovníci  

pedagogičtí pracovníci - 

manželští a rodinní poradci a další odborní 
pracovníci 

- 

 

                                                 
* V personálním zajištění sociální služby pečovatelská služba a osobní asistence jsou závazné úvazky v přímé péči v 

jednotlivých pracovních pozicích; Sociální služby vykazující zdravotnický personál musí dodržet výši úvazků uvedenou v 

personálním zajištění - zdravotničtí pracovníci. V ostatních pracovních pozicích (SP, PSS, odborní pracovníci) musí být 

dodržen součet těchto pracovních pozic uvedených v této příloze. U sociálních služeb neobsahující zdravotnické pracovníky 

je závazná celková výše průměrného přepočteného úvazku celkem, nikoliv rozložení pracovních pozic. 



 

 

Výpočet vyrovnávací platby 
                 

                    

Název 
poskytovatele 

ID služby 
druh 

služby 

Počet úvazků 
pracovníků v 

přímé péči 

Počet 
lůžek 

Počet 
uživatelů ve 

III. a 
IV.stupni 

PnP 

Podíl uživatelů ve 
stupni závislosti na 
pomoci jiné fyzické 
osoby II, III a IV na 

celkovém počtu 
uživatelů 

FP U M Uppp S H L Su v Sz Lu k VP 

                                        
 


