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Úvod
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V Metodice kontrolních činností (dále jen „metodika“), je popsán proces kontroly na
místě splňující svým rozsahem a zaměřením požadavky na kontrolu hospodárnosti,
účelnosti a efektivnosti veřejných prostředků v rámci financování sociálních služeb dle
ustanovení § 101a a § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).
Kontrola je prováděna podle 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 subsidiárně podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Proces
kontroly blíže upravuje řád ředitele krajského úřadu Kontrolní řád, v platném znění
(dále jen „KŘ KK“).
Předmětem kontroly je dodržení podmínek, za kterých byla finanční podpora
poskytnuta, a plnění povinností, ke kterým se poskytovatel sociální služby (příjemce
finanční podpory) smluvně zavázal uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 20151 (dále
jen „smlouva“), včetně povinností vyplývajících ze zákona o sociálních službách a dalších
právních předpisů.
Kontrola je rozdělena na část:



finanční: kontrola čerpání poskytnutých finančních prostředků, včetně kontroly
průkazných účetních záznamů týkajících se poskytnuté finanční podpory,
věcnou (obsahovou): kontrola plnění předmětu a účelu smlouvy, kontrola
povinností stanovených ve smlouvě, včetně kontroly personálního zabezpečení
sociální služby, kontrola výkaznictví kvantitativních a kvalitativních indikátorů.

První část metodiky je věnována výkladu finanční oblasti kontroly. Obsah kontroly je
rozlišen dle struktury nákladů/rozpočtu ve formuláři Specifická část žádosti
poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji o finanční podporu na rok 2015,
resp. ve formuláři Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby. Kapitola obsahuje
řadu příkladů a je strukturována dle hlavních klíčových tematických oblastí, včetně
popisu kontrolních postupů, náležitostí dokladů apod. Poslední část kapitoly je
věnována problematice zdrojů (výnosů) sociální služby.
Druhá část metodiky je věnována oblasti kontroly kvantitativních indikátorů.
Třetí část metodiky je zaměřena na věcnou (obsahovou) kontrolu v oblasti kvalitativní.
V této části směřuje kontrola svým pojetím ke kontrole systému řešení nepříznivé
sociální situace, intenzity podpory, evidence a vykazování v rozsahu potřeb dle
Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje. V této části metodiky je
provázán systém obsahu poskytované služby se systémem zjišťování a vykazování
1

V případě příspěvkových organizací Karlovarského kraje se jedná o dokument Podmínky pro použití příspěvku
na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnosti příjemce a důsledky porušení povinností příjemce stanovené
příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby, schválený usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK
228/03/15 ze dne 6. 3. 2015. Příspěvkovým organizacím byl v roce 2015 poskytnut příspěvek na provoz
z rozpočtu Karlovarského kraje z finančních prostředků účelově určené neinvestiční dotace z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu na rok 2015 (dotace dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách).
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potřeb pro řešení nepříznivé sociální situace dle Regionální karty sociálních služeb
Karlovarského kraje.
Všechny výše uvedené textové části metodiky jsou pojaty jako shrnutí potřebných
znalostí, ale i teoretických opor pro vznášení oprávněných požadavků členů kontrolního
týmu na předložení jednotlivých důkazů. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny řadou
příkladů a vysvětlivek.
Nedílnou součástí metodiky je Vzor Kontrolní listu a Vzor Kontrolního listu pro
rozhovor s uživatelem.
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Seznam zkratek:
AD
ČNB
ČR
DOZP
DnPC
DPČ
DPH
DPP
DpS
DZR
EU
EUR
FKSP
GFŘ
CHB
KP
KK
MD
MPSV
NDC
NZDM
OA
OEM
OSV
PO
PS
PSB
RP
SASRD
SF
SR
SS
STD
TP
ÚSC
VPD

– Azylové domy
– Česká národní banka
– Česká republika
– Domovy pro osoby se zdravotním postižením
– Domy na půl cesty
– Dohoda o pracovní činnosti
– Daň z přidané hodnoty
– Dohoda o provedení práce
– Domovy pro seniory
– Domovy se zvláštním režimem
– Evropská unie
– Euro, měna v EU
– Fond kulturních a sociálních potřeb
– Generální finanční ředitelství
– Chráněné bydlení
– Krizová pomoc
– Karlovarský kraj
– Má dáti
– Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
– Nízkoprahová denní centra
– Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
– Osobní asistence
– software typu Original Equipment Manufacturer
– Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarsko kraje
– Příspěvková organizace
– Pečovatelská služba
– Podpora samostatného bydlení
– Raná péče
– Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
– Strukturální fondy
– Sociální rehabilitace
– Sociální služby
– Sociálně terapeutické dílny
– Terénní programy
– Územní samosprávný celek
– Výdajový pokladní doklad
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Finanční kontrola

6

1.1 Obecné náležitosti k vedení účetnictví a vykazování
v kontrolované účetní jednotce
Ověření splnění povinnosti příjemce použít dotaci výhradně k účelu
uvedenému v článku II smlouvy, použití dotace na úhradu uznatelných
nákladů (viz článek IV odst. 2 smlouvy).
Ověření splnění povinnosti příjemce vést účetnictví v souladu
s ustanoveními článku IV odst. 5, 6 smlouvy.
Ověření splnění povinnosti příjemce uchovávat dokumenty a účetní
záznamy v souladu s ustanovením článku IV odst. 16 smlouvy.
Ověření splnění povinnosti příjemce uzavřít dohody o odpovědnosti k
ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (viz článek IV
odst. 17 smlouvy).

Obsah kontroly

Pokud nebudou při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě
kontrolovány všechny doklady, je nutné v protokolu nebo v
kontrolním listu uvést seznam dokladů, které byly na místě
zkontrolovány. V relevantním dokumentu je nezbytné uvést, proč byly
dané dokumenty vybrány ke kontrole, na základě jaké metody (např.
náhodně, nebo na základě určitého podezření apod.). Pro výběr
dokladů do vzorku lze využít také následující postup – vzorek má být
vybrán tak, aby kontrolované položky zahrnovaly celé období, které je
předmětem kontroly.
Vzorek z položky 1 Osobní náklady - vzorek z položky 1 Osobní
náklady bude zvolen tak, aby zahrnoval minimálně 50 zúčtovaných
měsíčních mezd/platů/odměn z DPP/DPČ a současně aby bylo
splněno, že se jedná o minimálně 50 % záznamů. Do vzorku mají být
položky vybírány tak, aby představovaly co nejvíce měsíců
z kontrolovaného období a všechny druhy pracovněprávních vztahů. U
těchto položek proběhne komplexní kontrola, tedy kontrola
nastavených pracovněprávních vztahů, výplatních pásek/mzdových
listů, kontrola úhrady zákonných odvodů a čistých mezd, kontrola
správnosti výpočtu částky financované z prostředků KK a zaúčtování.
Vzorek z položky 2 Provozní náklady - vzorek účetních záznamů
z položky 2 Provozní náklady bude zvolen tak, aby obsahoval
minimálně 50 účetních záznamů a současně aby bylo splněno, že se
jedná o minimálně 50 % záznamů tak, aby byly pokryty veškeré
podpoložky,
které
poskytovatel
sociálních
služeb
čerpá
z poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu KK. U těchto položek
proběhne úplná kontrola dokladů, tedy kontrola splnění náležitostí
účetního dokladu, kontrola úhrady výdaje, kontrola správnosti
výpočtu částky financované z prostředků KK a zaúčtování.

Právní úprava

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o účetnictví“) a vyhlášky k zákonu o účetnictví - s
ohledem na právní formu poskytovatele sociální služby, se jedná o:


Vyhlášku č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli.



Vyhlášku č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním

7

předmětem činnosti není podnikání.
Vyhlášku č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu.



České účetní standardy:2


České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.).



České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.).



České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS (standardy pro
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.).



Ověřit, že příjemce vede účetnictví v souladu se zákonem o
účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy:
Při výkonu kontroly:
- nechat si předložit vnitřní předpis/interní metodiku/směrnici ke
způsobu vedení účetnictví v organizaci.
Ověřit, že příjemce vede v účetnictví stavy a pohyby majetku a
jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a
výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke konkrétní sociální
službě řádně oddělenou od ostatních činností. Příjemce musí být
schopen prokázat zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(výsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně
s danou sociální službou uvedenou v čl. II smlouvy, tj. musí být
schopen vyčlenit náklady a výnosy, které byly hrazeny
z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.



Při výkonu kontroly:

Klíčové oblasti a
témata

- zjistit způsoby zajištění odděleného účtování operací
souvisejících s poskytovanou sociální službou: nákladovým
střediskem, zakázkou nebo analytickými účty apod. Nechat si
předložit účetní sestavy s přehledem účetních zápisů týkajících
se sociální služby – účetní deník, hlavní knihu, knihu
analytických účtů a výkaz zisku a ztráty (viz níže). Ověřit, že ve
vnitřním předpisu/interní metodice/směrnici je popsán způsob
zajištění odděleného účetnictví.
-

Časové hledisko uznatelnosti nákladů – za uznatelné náklady se
považují ty náklady, které věcně a časově souvisejí s
poskytováním základních činností sociální služby v období od 1.
ledna do 31. prosince příslušného roku, na který jsou finanční
prostředky poskytnuty. Za uznatelné výdaje lze považovat
rovněž výdaje, které byly vyplaceny po 31. prosinci příslušného
roku, za předpokladu, že náklad věcně a časově souvisí s
obdobím do 31. prosince (např. mzdy/platy za prosinec,
vyplacené v lednu následujícího roku). Náklady a výnosy lze

V návaznosti na § 36 zákona o účetnictví se standardy vydávají za účelem docílení souladu při používání
účetních metod účetními jednotkami. Obsahem standardů je popis účetních metod nebo postupy účtování.
2
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zjistit z výkazu zisku a ztráty, který je povinnou součástí účetní
závěrky. Výkaz zisku a ztráty je tvořen pouze nákladovými a
výnosovými účty, umožňuje zjistit výsledek hospodaření jako
rozdíl mezi výnosy a náklady.


Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou
předmětem účetnictví (dále i "účetní případy"), účetními doklady.



Každý účetní zápis v účetnictví příjemce musí být podložen
průkazným účetním záznamem.
Poznámka: Účetní zápis je záznam účetního případu (tj. skutečnost,
která je předmětem účetnictví) v účetních knihách. Zákon o
účetnictví rozlišuje tyto účetní knihy:
- Deník - obsahuje účetní zápisy účetních případů
uspořádaných v časovém sledu. Jeho úkolem je prokázat
zejména, že účetnictví účetní jednotky je úplné, že byly
zaúčtovány na podkladě účetních dokladů všechny účetní
případy týkající se účetního období.
- Hlavní kniha - z hlediska věcného (systematicky) se provádějí
účetní zápisy do hlavní knihy. Jde o ucelenou soustavu
syntetických účtů, které se používají v účetní jednotce.
Ucelenost soustavy vyplývá z podstaty podvojného účetnictví
- jednotlivé účetní případy jsou zachyceny vždy podvojně a
souvztažně. Účetní jednotky musí doložit, že v hlavní knize
jsou zaúčtovány všechny účetní případy, o nichž se účtovalo v
deníku (denících).
- Knihy analytických účtů – tyto knihy obsahují potřebné
analytické účty, jejichž účelem je poskytnutí podrobnějších
údajů k daným syntetickým účtům v hlavní knize.
- Knihy podrozvahových účtů – v těchto knihách účetní
jednotka účtuje o účetních případech souvisejících s aktivy a
závazky, o nichž se neúčtuje na rozvahových účtech, ale které
významně ovlivňují majetkovou a finanční situaci účetní
jednotky.
Poznámka: Průkazný účetní záznam – účetním záznamem se
rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících
se vedení účetnictví. Podle zákona o účetnictví se za průkazný
účetní záznam považuje pouze:
a) účetní záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním
se skutečností, kterou tento záznam prokazuje,
b) účetní záznam, jehož obsah je prokázán obsahem jiných
průkazných účetních záznamů, nebo
c) účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné
účetní jednotky, k němuž je připojen podpisový záznam
osoby oprávněné a odpovědné za obsah záznamu; účetní
jednotka stanoví v souladu s ustanovením § 33a odst. 10
zákona o účetnictví vnitřním předpisem oprávnění,
povinnosti a odpovědnost osob v této účetní jednotce,
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vztahující se k připojování podpisového záznamu nebo
identifikačního záznamu.


Náležitosti účetního dokladu stanovuje § 11 zákona o účetnictví:
a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku
a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s
okamžikem podle písmene d),
f) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a
podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.
Příklad: Prostá faktura, účtenka, stvrzenka, nájemní smlouva, interní
doklad, výplatní a zúčtovací listina není účetním dokladem ve smyslu
zákona o účetnictví.
Jak z prvotního dokladu udělat účetní doklad? Lze postupovat
následovně jedním z následujících kroků, popř. jejich kombinací:
1) Ruční doplnění chybějících náležitostí dle zákona o účetnictví na
prvotní doklad:
- označení dokladu (např. PF 2015001) – úplnost faktur je
dokládána nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou,
- okamžik vyhotovení účetního dokladu (tj. datum, kdy byla
doručena/zaúčtována),
- podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ (tj.
podpis osoby odpovědné za věcnou správnost),
- podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování účetního
případu (tj. podpis osoby odpovědné za kontrolu náležitostí
dokladu včetně odpovědnosti za zaúčtování).
2) Připojení košilky, průvodky, likvidačního listu apod. - Jedná se o
předtištěný formulář/sestavu obsahující prázdné kolonky
veškerých náležitostí účetního dokladu k jejich vyplnění. Tato
košilka neboli průvodka, potom společně s prvotním dokladem
tvoří účetní doklad.
3) Doplnění likvidačního razítka - Prvotní doklad se orazítkuje
razítkem obsahujícím prázdné kolonky veškerých náležitostí
účetního dokladu.
Poznámka: výčet vnitřních účetních předpisů/směrnic, které by měl
poskytovatel sociálních služeb mít pro řádné vedení účetnictví
v souladu s platnými právními předpisy:


Systém vedení účetnictví v organizaci:
- § 6 – vymezení účetních dokladů, přehled účetních knih atd.
- § 11 účetní doklad – náležitosti účetního dokladu, požadavek
na dodržení zásady vyhotovování účetních dokladů bez
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zbytečného odkladu
- § 12 účetní zápis – tj. vymezení kompetencí a stanovení
podpisových vzorů
- § 33 – formy účetních záznamů,
- § 33a průkaznost účetního záznamu.


Směrná účtová osnova a účtový rozvrh:
- § 14– sestavení účtového rozvrhu, včetně všech číselníků a
zkratek používaných v účetní jednotce



Ostatní:
- § 24 odst. 7 kursové rozdíly – oceňování majetku a závazků
v cizí měně, přepočet z cizí na českou měnu
- § 28 odpisový plán – sestavení odpisového plánu, uplatňování
účetních a daňových odpisů
- § 29 a 30 inventarizace majetku a závazků

Právní úprava účetnictví v ČR dále vyžaduje, aby si účetní jednotky
interními předpisy upravily dlouhodobý majetek, zásady pro tvorbu
a používání rezerv, zásady vnitropodnikového účetnictví, účtování
zásob, oceňování zásob, zásady pro časové rozlišení nákladů a
výnosů, zásady pro účtování dohadných položek, zásady pro
účtování nákladů a výnosů apod.
Mezi vnitřní směrnice lze také zařadit vnitřní předpis upravující
poskytování cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník
práce“), předpis upravující vedení pokladny včetně určení
odpovědných osob apod.


Ověřit, že nepřímé náklady společné pro více hospodářských
činností příjemce se do nákladů dané sociální služby zahrnují ve
výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného
kritéria (metodiky), které musí být příjemce schopen doložit –
ověřit povinné náležitosti metodiky. Metodika musí být
zpracována písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce
(statutární zástupce, popř. jím pověřená osoba).



Ověřit, že příjemce označil účetní záznamy tak, aby bylo zřejmé,
že se jedná o náklad hrazený z neinvestiční dotace 1 nebo
z neinvestiční dotace 2 a na účetních záznamech je uvedena výše
čerpaných finančních prostředků z neinvestiční dotace 1 nebo
z neinvestiční dotace 2.
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1.2 Osobní náklady
1.2.1 Obecné vymezení a náležitosti pro kontrolu položek osobních
nákladů
Z položky jsou hrazeny osobní náklady na zaměstnance poskytovatele
sociálních služeb, kteří pracují na základě pracovněprávního vztahu.
Typy pracovněprávních vztahů:


Pracovní smlouvy.



Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále také
souhrnně jako „dohody“):
- Dohody o pracovní činnosti (DPČ),
- Dohody o provedení práce (DPP).

Jedná se o náklady na zaměstnance pracující u zaměstnavatele jako:

Obecné vymezení
položek osobních
nákladů



pracovníci v přímé péči – odborní pracovníci uvedení v
ustanovení § 115 odst. 1 písm. a), b), d) a 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),



zdravotničtí pracovníci – dle ustanovení § 115 odst. 1 písm. c)
zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby
(výjimku tvoří sociální služby týdenní stacionáře, DOZP, DpS,
DZR, u kterých náklady na poskytovanou zdravotní péči jsou
podle ustanovení § 36 zákona o sociálních službách hrazeny z
veřejného zdravotního pojištění),



ostatní pracovníci – činnost ostatních pracovníků musí souviset
s poskytováním základních činností sociální služby: vedoucí
pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí služby, ostatní vedoucí
pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční
pozice, účetní, ostatní administrativní pracovníci) a obslužný
personál (údržba, úklid, apod.).

Výdaje musí odpovídat nominálním (hrubým) mzdám, eventuálně
platům či odměnám z dohod a zákonným odvodům na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem, dále
lze hradit také další osobní náklady, které je zaměstnavatel za
zaměstnance podle platných právních předpisů povinen odvádět
(např. odvody do FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z
povolání).
Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase
a oboru. Pro účely čerpání dotace poskytnuté KK na zajištění
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sociálních služeb v roce 2015 se za výši obvyklou v daném místě, čase
a oboru považuje hrubá mzda dle druhu zaměstnání odpovídající výši
průměrného hrubého měsíčního platu (a to i subjektů, u nich jsou
zaměstnanci odměňováni mzdou dle ustanovení § 109 odst. 2
zákoníku práce) za předchozí kalendářní rok dle informačního
systému
o
průměrných
výdělcích
(viz
www.mpsv.cz/ISPV.php?sfera=1&sz=2&txt=&ok=Najdi&szp=5).
Z položky Osobní náklady nelze hradit: ostatní sociální pojištění a
ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou
zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů – tedy
např. příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k
životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci apod.

Co kontrolujeme

Základní rozpis
účtování mezd pro
kontrolu3

Rozlišení výdajů
s pracovní činností



Pracovní smlouvy a dohody.



Podklady pro čerpání dovolené,
nepřítomnost v zaměstnání.



Výplatní pásky a mzdové listy, mzdové rekapitulace, přehledy
mzdových složek apod.



Účetní doklady k zaúčtování mzdových nákladů (např. vnitřní
účetní doklad, interní doklad apod.).



Doklady prokazující úhradu odvodů a úhradu čistých mezd.



Výpočet nákladů na FKSP.



Zákonné pojištění odpovědnosti.



Zaúčtování hrubé mzdy: 521/331.



Sociální pojištění zaměstnance: 331/336/100.



Nárok na nemocenské dávky: 336/100/331.



Zdravotní pojištění zaměstnance: 331/336/200.



Daň z příjmů zaměstnance: 331/342.



Srážky ve prospěch jiných osob: 331/379.



Srážky ve prospěch podniku za manka a škody: 331/335.



Výplata mzdy: 331/211, 221, 241, 261.



Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele: 524/336.



Zaúčtování FKSP: 527/412.



Zaúčtování zákonného pojištění odpovědnosti: 525 (lze vidět
také na účtu 527, případně 548, 568/378.



V rámci financování konkrétní sociální služby platí, že pokud se
zaměstnanec podílí na poskytování příslušné sociální služby

doklady

prokazující

V celém textu metodiky jsou využity pro příklady zaúčtování účetních případů nejčastěji využívaná
trojmístná čísla syntetických účtů. Nicméně upozorňujeme, že využívání trojmístného číslování syntetických
účtů je závazné pouze pro účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb. Pro ostatní účetní jednotky
stanovuje příslušná směrná účtová osnova pouze závazné účtové třídy a skupiny (tj. maximálně dvojmístné
číslo, např. účtová skupina 51 – Služby).
3
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pouze částí svého pracovního úvazku, musí být výdaje související
s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného
kritéria. Kritérium rozliší výdaje související s příslušnou sociální
službou a výdaje s touto sociální službou nesouvisející. Uvedené
lze naplnit již přímo v pracovní smlouvě, dohodě, kde je stanoven
úvazek, případně v pracovní náplni, mzdovém výměru apod.

Rozlišení mezd, platů
a odměny z dohody

Průměrný výdělek

Mzdový list



Úprava viz § 109 zákoníku práce.



Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální
mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.



Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci
zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek,
státní fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba,
veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.



Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci
vykonanou na základě DPP nebo DPČ.



Sjednání, stanovení nebo určení mzdy – viz § 113 zákoníku práce:
mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví
vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem.



Určení a sjednání platu – viz § 122 zákoníku práce: plat určuje
zaměstnanci zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce,
nařízením vlády a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy,
popřípadě vnitřního předpisu.



Platové tarify – viz § 123 zákoníku práce: zaměstnanci přísluší
platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do
kterých je zařazen.



Platový výměr – viz §136 zákoníku práce: uvádí se údaje o
platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen,
a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně
poskytovaných složek platu.



Odměna z dohody – viz § 138 zákoníku práce: výše odměny z
dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o
provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti.



Výpočet uveden v § 353 zákoníku práce: podíl hrubé mzdy
(platu) zúčtované v rozhodném období a odpracované doby v
rozhodném období.



Rozhodné období: předcházející kalendářní čtvrtletí.



Zjišťuje se v souladu s § 356 zákoníku práce jako průměrný
hodinový výdělek, příp. průměrný hrubý nebo čistý měsíční
výdělek.



Dle § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) jsou
plátci daně (tj. zaměstnavatelé) povinni vést mzdové listy.



Úhrn zúčtovaných mezd, částky osvobozené od daně z úhrnu
zúčtovaných mezd, povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd,
základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby,
vypočtenou zálohu nebo daň sraženou podle zvláštní sazby daně,
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měsíční slevy a zvýhodnění, skutečně sraženou zálohu.


Dle § 142 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen předat
zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých
složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách.



Úprava viz § 211 zákoníku práce a následující - právo na
dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část, dovolenou
za odpracované dny, dodatkovou dovolenou.



Výměra určena v § 213 zákoníku práce:

Výplatní páska

- základní výměra – nejméně 4 týdny, zaměstnavatel může
vnitřním předpisem stanovit i delší rozsah dovolené,
- zaměstnanci ve veřejné sféře (jejichž zaměstnavatel je uveden
v § 109 odst. 3 zákoníku práce) – 5 týdnů,

Dovolená

- pedagogičtí pracovníci – 8 týdnů,
- dodatková dovolená – § 215 zákoníku práce: 1 týden dovolené
navíc, týká se vybraných skupin zaměstnanců, v kontextu
poskytovatelů sociálních služeb jde především o zaměstnance
pracující při přímém ošetřování nebo obsluze lidí s duševní
nemocí nebo mentálním postižením alespoň v rozsahu
poloviny stanovené týdenní pracovní doby.


Definovány v zákoníku práce a prováděcích předpisech, např.
nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah
jiných důležitých osobních překážek v práci.



Prohlubování kvalifikace: § 230 zákoníku práce – účast na školení
nebo jiných formách přípravy anebo studium za účelem
prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který
přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.



Zvýšení kvalifikace: § 232 zákoníku práce – při zvyšování
kvalifikace přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu
ve výši průměrného výdělku v nezbytně nutném rozsahu k účasti
na vyučování, výuce nebo školení a v délce stanovené zákoníkem
práce, např. 5 pracovních dnů pro přípravu na maturitní zkoušku
apod.



Upraveno v § 192 – 194 zákoníku práce.



Náhrada mzdy/platu přísluší za prvních 14 kalendářních dní.



Přísluší za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za
svátky.



Nepřísluší za první 3 dny u náhrady mzdy (platu) za pracovní
neschopnost, u karantény náleží od 1. dne.



Ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.



Odvody jsou upraveny zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Překážky v práci

Další pravidla

Náhrady mzdy
(platu) po dobu
pracovní
neschopnosti nebo
karantény

Odvody na sociální
pojištění
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ve znění pozdějších předpisů.


Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové
pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti.



Sazba: % z vyměřovacího základu:
- zaměstnavatel: 25 %, z toho: 2,3 % na nemocenské pojištění,
21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku
zaměstnanosti,
- zaměstnanec: 6,5 % na důchodové pojištění. Nově od ledna
2013 lze i 3,5 %, pokud je účasten důchodového spoření.



Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.



U „zaměstnání malého rozsahu“ (týká se pracovních smluv a
dohod o pracovní činnosti – viz § 7 zákona č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů), tedy u
zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší
než rozhodný příjem, tj. 2 500 Kč, anebo příjem nebyl sjednán
vůbec, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl
započitatelného příjmu alespoň 2 500 Kč.
Poznámka: jak jednoduše poznat, že se jedná u dané pracovní
smlouvy/DPČ o zaměstnání malého rozsahu?
1) sjednaná částka dle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní
činnosti je nižší než 2 500 Kč. Příklad: v pracovní smloouvě, DPČ
bude sjednán měsíční úvazek 0,15 a měsíční hrubá mzda/odměna
z DPČ bude činit 2 300 Kč. Nebo v DPČ bude sjednán rozsah práce
20 hodin měsíčně a sazba 100 Kč za hodinu, tedy 2 000 Kč měsíčně
celkem.
2) situace, kdy příjem není sjednán vůbec – tomu je nutno rozumět
tak, že z DPČ nelze dovodit, kolik si zaměstnanec v měsíci vydělá.
Příklad: V DPČ je sjednán rozsah pracovní doby tak, že „pracovní
doba nepřekročí (v průměru) polovinu stanovené týdenní pracovní
doby“ (zaměstnanec může tedy pracovat v průměru od 0 do 20
hodin týdně) a odměna činí 140 Kč za hodinu. Zaměstnanci je
měsíční odměna zúčtována na základě skutečného počtu
odpracovaných hodin. Když odpracuje 10 hodin za měsíc, vydělá si
1 400 Kč, když odpracuje 60 hodin, vydělá si 8 400 Kč.
V obou případech bude zaměstnanec pojištěn pouze, pokud jeho
skutečný měsíční příjem bude alespoň 2 500 Kč.



Rozhodný příjem je od r. 2012 stanoven ve výši 2 500 Kč
(předtím 2000 Kč).



Od roku 2014 platí: pokud má zaměstnanec více zaměstnání
malého rozsahu u jednoho zaměstnavatele, zaměstnanec je
pojištěn, pokud je součet příjmů z těchto zaměstnání alespoň 2
500 Kč.
Příklad: Zaměstnanec má u téhož zaměstnavatele dvě zaměstnání
malého rozsahu – pracovní smlouvu, kde je sjednán měsíční příjem
2 100 Kč a DPČ, u které je sjednán měsíční příjem 2 300 Kč. Součet
příjmů přesáhl 2 500 Kč, zaměstnanec je tedy pojištěn v obou
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těchto zaměstnáních.


Pojištění u dohod o provedení práce: dle § 7a zákona č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů jsou
zaměstnanci činní na základě DPP účastni na pojištění, pokud je
jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000 Kč.
Odvody na sociální pojištění se hradí také v případě, že má
zaměstnanec více dohod o provedení práce u jednoho
zaměstnavatele a úhrn příjmů z těchto dohod překročí částku
10 000 Kč za měsíc.
Příklad: v březnu 2015 bylo zaměstnanci zúčtováno: DPP1 – 3 000
Kč, DPP2 – 4 000 Kč, DPP 3 – 5 000 Kč. Jelikož úhrn příjmů přesáhl
částku 10 000 Kč, budou zaměstnanci zúčtovány odvody na
pojištění u každé z těchto dohod.
Příklad: zaměstnanec má u zaměstnavatele sjednaný pracovní
poměr s měsíční mzdou 1 900 Kč. Od 1. 3. 2015 se stejným
zaměstnavatelem uzavře:
a) DPČ se sjednanou měsíční odměnou 2 180 Kč; od 1. 3. 2015 má
zaměstnanec u téhož zaměstnavatele dvě zaměstnání malého
rozsahu (pracovní poměr a DPČ). Pro účely posouzení účasti na
pojištění se příjmy zúčtované z obou zaměstnání v jednotlivých
kalendářních měsících sčítají.
b) pracovní poměr se sjednanou měsíční mzdou 9 200 Kč; od 1. 3.
2015 má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele jedno zaměstnání
malého rozsahu (pracovní poměr se sjednaným měsíčním příjmem
1 900 Kč) a jedno ostatní zaměstnání (pracovní poměr se
sjednaným měsíčním příjmem 9 200 Kč). Účast na pojištění se
sleduje v každém zaměstnání samostatně, příjmy zúčtované
v jednotlivých kalendářních měsících se nesčítají.
c) DPP se sjednanou měsíční odměnou 6 000 Kč; od 1. 3. 2015 má
zaměstnanec u téhož zaměstnavatele jedno zaměstnání malého
rozsahu (pracovní poměr) a DPP. Účast na pojištění se sleduje
v každém zaměstnání samostatně, příjmy zúčtované v jednotlivých
kalendářních měsících se nesčítají.

Odvody na zdravotní
pojištění



Odvody jsou upraveny zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na
veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.



Sazba: % z vyměřovacího základu:
- zaměstnavatel: 9 %,
- zaměstnanec: 4,5 %.
Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je minimální
mzda. Je-li vyměřovací základ zaměstnance nižší, než minimální
vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen, až na výjimky
stanovené zákonem (tj. pojištěnci, kterému hradí pojistné stát,
např. rodič pobírající rodičovský příspěvek, student, poživatel
invalidního důchodu apod.), doplatit zdravotní pojišťovně
prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z
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rozdílu těchto základů.


Z § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů plyne, že se zdravotní pojištění hradí také
mj. za:
- osobu činnou na základě dohody o provedení práce, které byl
v kalendářním měsíci zúčtován započitatelný příjem v částce
vyšší než 10.000 Kč (platí od r. 2012). Od r. 2015 se odvody na
zdravotní pojištění hradí také v případě, že zaměstnanec
uzavřel více dohod o provedení práce u jednoho
zaměstnavatele a úhrn příjmů z těchto dohod přesáhl 10 000
Kč za měsíc.
Příklad: v březnu 2015 bylo zaměstnanci zúčtováno: DPP1 –
5 000 Kč, DPP2 – 2 000 Kč, DPP 3 – 6 000 Kč. Jelikož úhrn příjmů
přesáhl částku 10 000 Kč, budou zaměstnanci zúčtovány odvody
na zdravotní pojištění u každé z těchto dohod.
- osobu činnou na základě dohody o pracovní činnosti, která v
kalendářním měsíci dosáhla příjmu v částce 2.500 Kč (platí od
r. 2012, předtím 2.000 Kč). Od roku 2015 platí, že pokud má
zaměstnanec uzavřeno více dohod o pracovní činnosti u
jednoho zaměstnavatele a součet příjmů z těchto dohod
přesáhne částku 2 500 Kč, pak se také hradí odvody na
zdravotní pojištění z těchto dohod.
Příklad: zaměstnanci bylo v dubnu 2015 zúčtováno na DPČ1 –
1 800 Kč a na DPČ2 – 1 600 Kč, došlo k překročení částky 2 500
Kč, proto bude z obou dohod odvedeno zdravotní pojištění.



Uplatnění odpočtu: odpočet od dosaženého příjmu lze při
výpočtu odvodů na zdravotní pojištění uplatnit za těchto
podmínek:
- nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel,
zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením
z celkového průměrného přepočteného počtu svých
zaměstnanců;
- u tohoto zaměstnavatele lze uplatnit nárok na odpočet jen
v případě zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní
důchod, a to bez ohledu na stupeň invalidity;
- odpočet je možné nárokovat i v případě, kdy uvedené
skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc.



Příjemce invalidního důchodu patří ve zdravotním pojištění mezi
osoby – zaměstnance, pro které neplatí minimální vyměřovací
základ podle § 3 odst. 8 písm. e) zákona č. 592/1992 Sb., o
pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů. To znamená, že vyměřovacím základem je vždy příjem
dosažený po uplatnění odpočtu, tedy jeho vyměřovacím
základem je částka přesahující 6 259 Kč.
Příklad: Poživatel invalidního důchodu pracuje na základě
pracovní smlouvy na částečný pracovní úvazek, v dubnu 2015 činil
jeho měsíční příjem 6 000 Kč. V tomto případě se nebude hradit
zdravotní pojištění, protože částka měsíčního příjmu nepřesáhla
částku 6 259 Kč. V červenci 2015 však činil jeho příjem 7 500 Kč.
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Vyměřovacím základem je částka 1 241 Kč jako rozdíl mezi 7 500
Kč a 6 259 Kč, z toho 4,5 % bude strženo zaměstnanci a 9 % odvede
zaměstnavatel.

Fond kulturních a
sociálních potřeb

Zákonné pojištění
odpovědnosti
zaměstnavatele



Upraveno vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a
sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.



Od 1. 1. 2011 činí 1 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na
platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a
odměny za pracovní pohotovost, a dále na odměny a ostatní
plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na
produktivních činnostech žákům učilišť (sazba do roku 2010 byla
2 %). FKSP se tedy netvoří z odměn z dohod.



Upraveno vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky
a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění
pozdějších předpisů.



Vyměřovací základ = vyměřovací základ pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.



Sazba: ‰, dle přílohy k vyhlášce, podle ekonomické činnosti
zaměstnavatele, minimální pojistné 100 Kč.
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1.2.2 Pracovní smlouvy (Položka rozpočtu 1.1)


Povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou uvedeny v § 34
zákoníku práce:
a) druh práce,
b) místo nebo místa výkonu práce,
c) den nástupu do práce.
Poznámka: Dle § 34b, odst. 2 zákoníku práce platí, že zaměstnanec v
dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele
nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Není
tedy možné, aby zaměstnanec vykonával určitou práci v pracovní
smlouvě a stejnou pracovní činnost/úkoly (popř. podmnožinu
činností, které spadají do sjednaného druhu práce) na základě druhé
pracovní smlouvy anebo dohody.



Povinnost informování o obsahu pracovního poměru:
- náležitosti uvedeny v § 37 zákoníku práce;
- zaměstnavatel je povinen nejpozději do 1 měsíce od nástupu
každého zaměstnance jednotlivě písemně informovat o:
- bližším označení druhu a místa výkonu práce (tzv. popis
práce),
- délce dovolené a eventuálně o způsobu jejího určování,
- výpovědních dobách,

Klíčové tematické
oblasti a témata

- týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
- mzdě a její splatnosti.


Stanovená týdenní pracovní doba:
- Je stanovená týdenní pracovní doba upravena v § 79 zákoníku
práce.
- Délka stanovené týdenní pracovní doby je 40 hodin týdně, u
zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem
37,5 hodiny týdně, u zaměstnanců s dvousměnným pracovním
režimem 38,75 hodiny týdně.
- Případné zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení
mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 § 79 zákoníku
práce může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní
předpis, nemohou využít zaměstnavatelé uvedení v § 109, odst.
3 zákoníku práce (tj. ti co odměňují platem).



§ 80 zákoníku práce - Kratší pracovní doba, tedy částečný úvazek =
kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 zákoníku práce
může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané
kratší pracovní době.



Rozvržení pracovní doby:
- rovnoměrné,
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- nerovnoměrné,
- konto pracovní doby,
- pružná pracovní doba.
Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.


Rovnoměrným rozvržením pracovní doby se rozumí rozvržení, při
kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou
týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu (§ 78 odst.
1 písm. l) zákoníku práce),
Příklad: rovnoměrné rozvržení pracovní doby při úvazku 1,0 = 40
hodin týdně:
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Příklad 1
8
8
8
8
8
Příklad 2
10
8
10
8
4
Příklad 3
10
10
10
10
0



Nerovnoměrným rozvržením pracovní doby se rozumí rozvržení,
při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé
týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší
pracovní dobu s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí
přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší
pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen
kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů
po sobě jdoucích (§ 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce).
Příklad: nerovnoměrné rozvržení pracovní doby při úvazku 1,0 = 40
hodin týdně, vyrovnávací období jsou 2 týdny, stanovená týdenní
pracovní doba je v průměru dodržena za dané vyrovnávací období:
1. týden
2. týden

Po
Út St
Čt
Pá
So
Ne
Celkem
11,5
0 11,5 11,25
0
0
0
34,25
11,5 11,5
0 11,5
0 11,25
0
45,75



Použitelný fond pracovní doby za příslušné období = týdenní
pracovní doba dle pracovní smlouvy x počet týdnů vyrovnávacího
období.



Počet směn za období (pokud jsou stejně dlouhé) = použitelný
fond pracovní doby / délka směny.



Písemný rozvrh směn dle § 84 zákoníku práce - Zaměstnavatel je
povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a
seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2
týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem
období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se
zaměstnancem na jiné době seznámení.



Pružné rozvržení pracovní doby dle § 85 zákoníku práce - Pružné
rozvržení pracovní doby zahrnuje časové úseky základní a
volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje
zaměstnavatel, v základní pracovní době je zaměstnanec povinen
být na pracovišti, v rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec
sám volí začátek a konec pracovní doby. Celková délka směny
nesmí přesáhnout 12 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba
naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem,
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nejdéle však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m) zákoníku
práce – tedy 26 týdnů, v případě existence kolektivní smlouvy 52
týdnů.


Existují i situace, kdy se pružné rozvržení pracovní doby
neuplatní. Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní zejména:
- při pracovní cestě,
- při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve
směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven,
brání-li jejímu uplatnění provozní důvody,
- v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou
zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu či peněžité
dávky podle předpisu o nemocenském pojištění.



Za dobu jednoho dne se považuje pro účely překážek v práci na
straně zaměstnance nebo zaměstnavatele doba odpovídající
průměrné délce směny, vyplývající ze stanovené týdenní pracovní
doby nebo kratší pracovní doby.



Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést
účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance (viz §
87 zákoníku práce). Na účtu pracovní doby zaměstnance se
vykazuje stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší
pracovní doba, rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny
včetně začátku a konce směny a odpracovaná pracovní doba v
jednotlivých pracovních dnech a za týden.
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1.2.3 Dohody o pracovní činnosti (Položka rozpočtu 1.2)
Dohoda o pracovní činnosti:

Klíčové tematické
oblasti a témata



Právní úprava je obsažena v § 76 a § 77 zákoníku práce.



Lze vykonávat práce v rozsahu nepřekračujícím v průměru
polovinu stanovené týdenní pracovní doby.



Dohoda musí obsahovat: sjednané práce, sjednaný rozsah
pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá.



Musí být uzavřena písemně.



Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny
stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na
kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za
období 52 týdnů.
Příklad: Při kontrole bylo zjištěno, že Dohoda o pracovní činnosti
byla uzavřena na období 2. 2. 2015 – 30. 4. 2015 (tj. 13 týdnů),
rozsah pracovní doby dle DPČ neměl přesáhnout v průměru 20
hodin týdně. V únoru 2015 bylo odpracováno 88 hodin, v březnu
2015 bylo odpracováno 96 hodin a v dubnu 2015 bylo odpracováno
94 hodin, celkem 278 hodin/13 týdnů = 21,38 hodin. Tj. došlo
k překročení průměrné stanovené týdenní pracovní doby.



Dle § 77, odst. 3 zákoníku práce - právo zaměstnance činného na
základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní
překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě
stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v §
199 a v § 206 zákoníku práce a v části deváté.
Poznámka: Je tedy nutné ověřovat, zda má zaměstnanec na DPČ
nárok na náhradu mzdy za státní svátky - závisí na dohodě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem, zda v dohodě o pracovní
činnosti sjednají zvláštní odměnu za práci ve svátek, mohou také do
dohody promítnout obdobné ustanovení, které upravuje § 115 odst.
3 zákoníku práce a sjednat, že zaměstnanci, který nepracoval
proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší
náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za
odměnu nebo část odměny, která mu ušla v důsledku svátku.

Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů



Není povinnost u DPP a DPČ rozvrhnout pracovní dobu, nicméně
dle § 194 zákoníku práce pro účely poskytování náhrady odměny
z dohody v době prvních 14 (21) kalendářních dnů trvání
dočasné pracovní neschopnosti (karantény) platí pro
zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti
zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do
směn, které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem
určit.
Poznámka: V praxi může jít o faktické, ale i jen o fiktivní rozvržení
týdenní pracovní doby do směn, které nemusí odpovídat
skutečnému průběhu vykonávaných prací, avšak podle něhož bude
zaměstnanci v případě vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény poskytována náhrada odměny z dohody za podmínek
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stanovených v § 192 a násl. zákoníku práce.
Je tedy zřejmě praktické učinit tento účelový rozvrh týdenní
pracovní doby do směn již součástí písemné dohody o pracovní
činnosti, a vyloučit tak případné budoucí spory mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně tohoto rozvržení
pracovní doby v souvislosti s poskytováním náhrady odměny z
dohody za stanovenou dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény, a tím i uznatelnosti nákladů.
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1.2.4 Dohody o provedení práce (Položka rozpočtu 1.3)
Dohoda o provedení práce:

Klíčové tematické
oblasti a témata



Právní úprava je obsažena v § 75 a § 77 zákoníku práce.



Uzavírá se max. na 300 hodin za rok.



Do rozsahu práce se započítává také doba konaná pro stejného
zaměstnavatele v rámci jiné DPP.



Musí být uvedena doba, na kterou se DPP uzavírá.



Musí být uzavřena písemně.



Není povinnost u DPP a DPČ rozvrhnout pracovní dobu, nicméně
dle § 194 zákoníku práce pro účely poskytování náhrady odměny
z dohody v době prvních 14 (21) kalendářních dnů trvání
dočasné pracovní neschopnosti (karantény) platí pro
zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce
zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do
směn, které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem
určit.



V praxi může jít o faktické, ale i jen o fiktivní, rozvržení týdenní
pracovní doby do směn, které nemusí odpovídat skutečnému
průběhu vykonávaných prací, avšak podle něhož bude
zaměstnanci v případě vzniku dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény poskytována náhrada odměny z dohody za
podmínek stanovených v § 192 a násl. zákoníku práce.



Je tedy zřejmě praktické učinit tento účelový rozvrh týdenní
pracovní doby do směn již součástí písemné dohody o provedení
práce, a vyloučit tak případné budoucí spory mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně tohoto rozvržení
pracovní doby v souvislosti s poskytováním náhrady odměny z
dohody za stanovenou dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény.

Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů
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1.2.5 Jiné osobní náklady (Položka rozpočtu 1.4)

Uznatelnost nákladů



Fond kulturních a sociálních potřeb.



Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále i FKSP):





Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů



příspěvkové organizace územních samosprávných celků tvoří
FKSP v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové
organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a
náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za
pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou
práci, FKSP se však netvoří z odměn vyplacených na základě DPP
a DPČ,
je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho
schváleným rozpočtem; vyúčtování skutečného základního
přídělu se provede v rámci účetní závěrky,
upraven vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a
sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů,
od 1. 1. 2011 činí 1 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na
platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a
odměny za pracovní pohotovost, a dále na odměny a ostatní
plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na
produktivních činnostech žákům učilišť (sazba do roku 2010 byla
2 %).

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele:





upraveno vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky
a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění
pozdějších předpisů,
vyměřovací základ = vyměřovací základ pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
sazba: ‰, dle přílohy k vyhlášce, podle ekonomické činnosti
zaměstnavatele, minimální pojistné 100 Kč.
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1.3 Provozní náklady
1.3.1 Dlouhodobý majetek (Položka rozpočtu 2.1)
Ověření způsobilosti pořízení dlouhodobého majetku:
Uznatelnost nákladů



dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč,



dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč.

Zákon o účetnictví.
Vyhlášky k zákonu o účetnictví - s ohledem na právní formu
poskytovatele sociální služby se jedná o:

Právní úprava



Vyhlášku č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli - § 6, § 7, § 9, § 22.



Vyhlášku č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání - § 7, § 8, § 11, § 26.



Vyhlášku č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu – § 11, § 14, § 20, §
33.

České účetní standardy:


České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.) – č. 013, č.
015, č. 019.



České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.) – č. 409, č.
410, č. 412.



České účetní standardy pro územně samosprávné celky,
příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu
(standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.
410/2009 Sb.) – č. 707, č. 710.

Zákon o daních z příjmů - § 26, § 32a.
Definice: dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč, tedy
drobný dlouhodobý nehmotný majetek.


Účetní pohled – jedná se o majetek nehmotné povahy, doba
používání je delší než jeden rok (touto dobou se rozumí doba, po
kterou je majetek využitelný pro současnou činnost) a dosahuje
výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka. Jedná se
zejména o zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill.



Daňový pohled - v § 32a zákona o daních z příjmů je uvedena
hranice 60.000 Kč pro zařazení do dlouhodobého nehmotného
majetku, z tohoto důvodu mnoho účetních jednotek používá toto
ocenění také v účetnictví.

Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů
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Poznámka: Pro příspěvkové organizace platí dle § 11, odst. 6
vyhlášky č. 410/2009 Sb. upřesňující definice, podle které se za
drobný dlouhodobý nehmotný majetek považuje majetek, jehož
doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7.000
Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60.000 Kč. Účetní jednotka může
rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice.


Z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 lze tedy
hradit nákup dlouhodobého nehmotného majetku v částce do
60 000 Kč.



Z hlediska poskytovatele sociálních služeb se bude nejčastěji
jednat o pořízení software – operační systémy, kancelářské
programy, účetní a mzdové software, licence a přístupy k různým
databázím.
Poznámka: software typu OEM (Original Equipment Manufacturer)
existuje pouze jako součást dodávky hardwaru. OEM nejenže nelze
pořídit samostatně, ale OEM nemůže ani samostatně fungovat a
ani jej nelze použít na jiném PC. Jedná se o jedinečnou instalaci na
konkrétní počítač, kdy cena tohoto softwaru je zahrnuta do ceny
počítače (hardwaru).



V účetnictví bude obvykle dlouhodobý nehmotný majetek v ceně
do 60 tis. Kč zaúčtován na účtu č. 518 - Ostatní služby, případně
na účtu č. 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, u
příspěvkových organizací na účtu č. 018 - Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek.

Definice: dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč, také drobný
dlouhodobý hmotný majetek.


Účetní pohled – tento typ majetku je charakterizován: fyzickou
podstatou, dobou použitelnosti delší než jeden rok a dosažení
určité výše ocenění, které si stanoví sama účetní jednotka (s
přihlédnutím zejména k principu významnosti a věrného a
poctivého zobrazení).
Poznámka: Pro příspěvkové organizace platí dle § 14, odst. 6
vyhlášky č. 410/2009 Sb. upřesňující definice, podle které jsou
drobným dlouhodobým hmotným majetkem hmotné movité věci,
popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány
samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba
použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v
částce 3.000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40.000 Kč. Účetní
jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené
dolní hranice.



Daňový pohled – v § 26 zákona o daních z příjmů je uvedena
hranice 40 000 Kč pro začlenění do dlouhodobého hmotného
majetku, u řady účetních jednotek se lze tedy setkat s tím, že toto
ocenění používá i v účetnictví.



Z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2 lze tedy
hradit nákup dlouhodobého hmotného majetku v částce do
40 000 Kč.



Z hlediska poskytovatele sociálních služeb se bude nejčastěji
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jednat o pořízení zařízení a vybavení – výpočetní a kancelářská
technika, pomůcky pro práci s cílovou skupinou, nábytek apod.
Poznámka: Pozor na soubor movitých věcí (např. kopírka
s podavačem) - soubor movitých věcí je sice složen z jednotlivých
částí, které mohou být oceněny jednotlivě, avšak tvoří jeden funkční
celek. Proto je soubor oceněn jako součet pořizovacích cen
jednotlivých částí souboru. Ocenění jednotlivých částí celku tvoří
celkovou pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenu souboru
movitých věcí. Pokud tato cena převyšuje částku 40.000 Kč, jedná
se vždy o dlouhodobý odpisovaný hmotný majetek.


V účetnictví bude dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 40 tis.
Kč zaúčtován na účtu č. 501- Spotřeba materiálu, případně na
účtu č. 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
nebo na účtu č. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, záleží
na rozhodnutí účetní jednotky, od jaké hodnoty považuje majetek
za dlouhodobý, u příspěvkových organizací na účtu 028 - Drobný
dlouhodobý hmotný majetek.



Plátce DPH obvykle uplatňuje při pořízení dlouhodobého
hmotného i nehmotného majetku plný odpočet DPH, a proto se
do účetnictví dostává při ocenění majetku pořizovací cena bez
DPH, u neplátců vstupuje do pořizovací ceny také DPH.



Evidence drobného majetku je vedena od pořizovací ceny, kterou
si určí účetní jednotka ve vnitřním předpisu, majetek účtovaný
rovnou na nákladový účet může být evidován v operativní
evidenci.

Co je předmětem kontroly?


vnitřní předpis/interní předpis/metodika/směrnice k majetku,



doklady související s pořízením zařízení a vybavení – objednávky,
faktury, dodací listy, účtenky/stvrzenky, příjmové pokladní
doklady vystavené dodavatelem (pokud nevystavuje faktury),



inventární karty majetku, výpis z evidence majetku/operativní
evidence,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, výdajové pokladní doklady
(dále i VPD),



zaúčtování v účetnictví,



fyzická kontrola pořízeného zařízení a vybavení (pokud je to
relevantní), případně doklad prokazující vyřazení majetku
z evidence – např. protokol o vyřazení s uvedením důvodu
vyřazení, v případě krádeže např. kopie protokolu o trestním
oznámení, kopie usnesení o zahájení trestního řízení, kopie
rozhodnutí o odložení apod., v případě prodeje doklad o prodeji
majetku – kupní smlouva, faktura, protokol o předání a převzetí
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majetku, příjmový pokladní doklad apod., doklad o nahlášené
ztrátě.4 V případě, že je zařízení či vybavení svěřeno zaměstnanci
(např. notebook, mobilní telefon apod.), mělo by existovat
písemné potvrzení o převzetí věcí podepsané zaměstnancem.

Pokud došlo např. ke ztrátě pořízeného zařízení či vybavení, je na zvážení kontrolního orgánu, jak
vyhodnotí způsobilost výdaje hrazeného z dotace KK, a to s ohledem na principy hospodárnosti, účelnosti a
efektivnosti. Pokud např. došlo ke ztrátě v roce pořízení vybavení, pak nelze výdaj na pořízení považovat za
hospodárný, pokud došlo ke ztrátě v pozdějším období, je možno výdaj uznat jako způsobilý, pokud dojde
kontrolní skupina k závěru, že byl při poskytování sociální služby využit v dostatečné míře.
4
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1.3.2 Potraviny (Položka rozpočtu 2.2)
Uznatelnost nákladů

Ověření způsobilosti pořízení potravin.
Zákon o účetnictví.
Vyhlášky k zákonu o účetnictví - s ohledem na právní formu
poskytovatele sociální služby:

Právní úprava



Vyhlášku č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli - § 9.



Vyhlášku č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání - § 11, § 26.



Vyhlášku č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu – § 20, § 33.

České účetní standardy:


České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.) – č. 015, č.
019.



České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.) – č. 410, č.
412.



České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS (standardy pro
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) – č.
707.

Zákon o daních z příjmů – § 24.
Lze hradit potraviny pro uživatele v souvislosti se zajištěním
základních činností, tj. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, v případě, kdy je nepokrývá úhrada od uživatele za stravu.
Účtování zásob:


Obecná pravidla: na nákup potravin lze nahlížet z účetního
hlediska jako na zásoby. Účtování pořízení a úbytku zásob se
provádí způsoby A nebo B. Způsob účtování si upraví účetní
jednotka vnitřním předpisem. Součástí pořizovací ceny zásob
jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména
přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní
jednotkou, provize, clo a pojistné.



Způsob A: materiál je evidován na účtech 11 účtové skupiny.
Účetní jednotka vytváří příjemky a výdejky, účtuje o nich a
používá kalkulační účet č. 111 – Pořízení materiálu, převzetí
materiálu se účtuje na účet č. 112 – Materiál na skladě. Do
nákladů na účet č. 501 – Spotřeba materiálu se materiál účtuje až
v okamžiku jeho skutečného úbytku, tedy jeho spotřeby.

Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů
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Způsob B: na začátku účetního období se zaúčtuje počáteční stav
materiálu na účet č. 112 – Materiál na skladě. V průběhu roku se
účtuje pořízení materiálu rovnou do nákladů na účet č. 501 –
Spotřeba materiálu. Neúčtuje se tedy o příjemkách a výdejkách,
nicméně je nutné zajistit průkazné vedení evidence o zásobách.
Podle ní se zjistí množství materiálu na skladě.

Co je předmětem kontroly?


vnitřní předpis/interní předpis/metodika/směrnice k zásobám,



doklady související s nákupem potravin – objednávky, faktury,
dodací listy, účtenky/stvrzenky, příjmové pokladní doklady
vystavené dodavatelem (pokud nevystavuje faktury),



doklady související s převzetím a výdejem potravin – příjemky a
výdejky,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

Z položky nelze hradit nákup ostatních potravin (např. potraviny pro
zaměstnance).

32

1.3.3 Kancelářské potřeby (Položka rozpočtu 2.3)
Uznatelnost nákladů

Ověření způsobilosti nákupu kancelářských potřeb.
Zákon o účetnictví.
Vyhlášky k zákonu o účetnictví - s ohledem na právní formu
poskytovatele sociální služby se jedná o:

Právní úprava



Vyhlášku č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli - § 9.



Vyhlášku č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání - § 11, § 26.



Vyhlášku č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu – § 20, § 33.

České účetní standardy:


České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.) – č. 015, č.
019.



České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.) – č. 410, č.
412.



České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS (standardy pro
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) – č.
707.

Zákon o daních z příjmů – § 24.


Z účetního hlediska lze kancelářské potřeby účtovat do zásob na
účty č. 111 – Pořízení materiálu a 112 – Materiál na skladě a do
nákladů na účet č. 501 se účtují zásoby až při jejich výdeji a
spotřebě (způsob A), anebo rovnou do nákladů na účet č. 501 –
Spotřeba materiálu (způsob B).



Součástí pořizovací ceny materiálu jsou též náklady související s
jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem
nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné.

Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů

Co je předmětem kontroly?


vnitřní předpis/interní předpis/metodika/směrnice k zásobám,



doklady související s nákupem kancelářských potřeb –
objednávky, faktury, dodací listy, účtenky/stvrzenky, příjmové
pokladní doklady vystavené dodavatelem (pokud nevystavuje
faktury),



doklady související s převzetím a výdejem kancelářských potřeb
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– příjemky a výdejky,


doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.
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1.3.4 Pohonné hmoty (Položka rozpočtu 2.4)
Uznatelnost
nákladů

Ověření způsobilosti nákupu pohonných hmot.
Zákon o účetnictví.
Vyhlášky k zákonu o účetnictví - s ohledem na právní formu poskytovatele
sociální služby:


Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli § 9.



Vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání - § 11, § 26.



Vyhláška č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou územními
samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a
organizačními složkami státu – § 20, § 33.

Právní úprava

České účetní standardy:


České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.) – č. 015, č. 019.



České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání (standardy pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.) – č. 410, č. 412.



České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) – č. 707.

Zákon o daních z příjmů – § 24.


Z účetního hlediska lze pohonné hmoty účtovat jako zásoby na účty č.
111 – Pořízení materiálu a 112 – Materiál na skladě a do nákladů na
účet č. 501 se účtují pohonné hmoty až při jejich výdeji a spotřebě
(způsob A), anebo rovnou do nákladů na účet č. 501 – Spotřeba
materiálu (způsob B).



Skutečná průměrná spotřeba pohonných hmot vozidla by neměla
převyšovat průměrnou spotřebu zjištěnou z technického průkazu
daného vozidla. K uplatnění skutečně vzniklých nákladů na pohonné
hmoty se předpokládá vedení knihy jízd. V evidenci jízd jsou uváděny
minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté kilometry.
Dále poplatník vede údaje o typu vozidla, registrační značce (státní
poznávací značce), stavu ujetých kilometrů k 1. lednu (případně k datu
zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. prosinci
kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení
používání vozidla) – viz pokyn GFŘ č. 22 – komentář k § 24, odst. 2 zákona
č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů.

Kontrolní
postupy a
náležitosti
dokladů

Co je předmětem kontroly?


vnitřní předpis/interní předpis/metodika/směrnice k zásobám, resp.
k použití služebního vozidla,
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doklady související s nákupem pohonných hmot – faktury, např. faktury
společnosti CCS,
účtenky/stvrzenky, příjmové pokladní doklady
vystavené dodavatelem (pokud nevystavuje faktury),



doklady související s převzetím a výdejem pohonných hmot – příjemky
a výdejky,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



kniha jízd, technický průkaz vozidla k ověření spotřeby,



zaúčtování v účetnictví.
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1.3.5 Jiné spotřebované nákupy (Položka rozpočtu 2.5)
Uznatelnost nákladů

Ověření způsobilosti ostatních spotřebovaných nákupů.
Zákon o účetnictví.
Vyhlášky k zákonu o účetnictví - s ohledem na právní formu
poskytovatele sociální služby:

Právní úprava



Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli - § 9.



Vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání - § 11, § 26.



Vyhláška č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu – § 20, § 33.

České účetní standardy:


České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.) – č. 015, č.
019.



České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.) – č. 410, č.
412.



České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS (standardy pro
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) – č.
707.

Zákon o daních z příjmů – § 24.


Mezi ostatní spotřebované nákupy patří např. ochranné
pomůcky, čisticí prostředky atd., dále zdravotnický materiál
(pouze v případě základních činností souvisejících s
poskytováním některých služeb sociální prevence). Jedná se o
zdravotní materiál týkající se služeb pracující s drogovými
uživateli (kontaktní centra a terénní programy), tedy jedná se
např. o jehly, voda na ředění drogy, filtry, odběrové sety,
tampony, kontejnery na biologický odpad atd. Dále se může
jednat o materiál na základní ošetření např. ve službě NDC a
terénní programy pro osoby bez přístřeší. U ostatních druhů
služeb se může jednat o lékárničku první pomoci, která je pro
použití klientů v rámci akutní situace



I tyto položky se účtují jako zásoby, buď na účty č. 111 – Pořízení
materiálu a 112 – Materiál na skladě a do nákladů na účet č. 501
se účtují zásoby až při jejich výdeji a spotřebě (způsob A), anebo
rovnou do nákladů na účet č. 501 – Spotřeba materiálu (způsob
B).



Z položky nelze hradit: léky a zdravotnický materiál.

Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů
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Co je předmětem kontroly:


vnitřní předpis/interní předpis/metodika/směrnice k zásobám,



doklady související s nákupem ostatních položek – faktury,
dodací listy, účtenky/stvrzenky, příjmové pokladní doklady
vystavené dodavatelem (pokud nevystavuje faktury),



doklady související s převzetím a výdejem ostatních položek –
příjemky a výdejky,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

Poznámka: Poskytovatel sociálních služeb může hradit z neinvestiční
dotace 1 či z neinvestiční dotace 2 KK také nákup pomůcek, učebnic,
zdravotnický materiál ze zahraničí. Při nákupu zboží ze zahraničí
obdrží doklad vystavený zahraničním dodavatelem v cizí měně. Údaj
v cizí měně je nezbytné přepočítat na českou měnu. Zákon o účetnictví
umožňuje použít pro přepočet buď denní kurs ČNB, anebo pevný kurs,
kterým se myslí kurs stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na
základě kursu devizového trhu, vyhlášeného ČNB, používaný po předem
stanovenou dobu. Hodnota v cizí měně se tedy přepočítá výše uvedeným
kursem na českou měnu ke dni vzniku účetního případu, kterým je
v tomto případě den přijetí dokladu zahraničního dodavatele.
Pořízení zboží z EU - při pořízení zboží z EU musí plátce DPH přiznat
daň a zároveň má možnost uplatnit nárok na odpočet daně při pořízení
zboží (materiálu, majetku atd.).
Příklad: – zaúčtování pořízení materiálu od osoby registrované
k DPH v Německu. Plátce DPH zakoupil materiál v hodnotě 500
EUR. Datum přijetí dokladu od dodavatele je 15. 4. 2015, účetní
jednotka používá denní kurs ČNB, tedy v tomto dni 27,415
Kč/EUR.
1)
Přijetí faktury – 500 EUR x 27,415 Kč = 13 707,5 Kč,
účetní předpis 501/321.
2)
Přiznání DPH na výstupu a uplatnění nároku na odpočet
daně na vstupu – sazba DPH je 21 %, částka daně je tedy
105 EUR =2 878,58 Kč, účetní předpis 343/343.
Tento postup platí v případě, že má plátce DPH plný nárok na
uplatnění odpočtu DPH na vstupu, což by nemělo nastat u
poskytovatele sociálních služeb.
Pokud je poskytovatel sociálních služeb neplátcem DPH nebo
nemá nárok na odpočet a pořizuje zboží od plátce DPH z jiného
členského státu, pak musí sledovat objem takto pořízeného
zboží v kalendářním roce. Pokud tento objem dosáhne 326.000
Kč, stává se tato osoba identifikovanou osobou a musí za
pořízení zboží přiznat a zaplatit daň. Pokud je dodavatel ze
zahraničí neplátcem DPH, pak se DPH z takové dodávky vůbec
nesleduje. Zaúčtování faktury na nákup materiálu proběhne
obdobně, jako by se jednalo o fakturu dodavatele z ČR, jen je
nezbytné přepočítat fakturovanou částku v cizí měně na českou
měnu.
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Přijatá faktura na 500 EUR x 27,415 Kč = 13 707,5 Kč, účetní
předpis 501/321.
Úhrada faktury z účtu organizace: 500 EUR x kurs banky v den
provedení úhrady (resp. kurs ČNB ke dni úhrady, pokud úhrada
proběhla z účtu vedeného v cizí měně), tedy např. úhrada
proběhla 18. 4 2015 z účtu vedeného v Kč, kurs banky činil 28,10
Kč/EUR, úhrada 500 EUR * 28,10 Kč/EUR = 14 050 Kč, účetní
předpis 321/221. Rozdíl mezi částkou zaplacenou a částkou
fakturovanou představuje kursový rozdíl, v tomto případě se
jedná o kursovou ztrátu, kterou je nutné také proúčtovat
kursovou ztrátu, tedy 342 Kč 563/321.
Pořízení zboží ze států mimo EU – i zde rozlišujeme, zda je dovozce
plátcem DPH, nebo nikoli.
Neplátci DPH nevzniká povinnost odvést DPH. Daň vyměří celní orgán,
který odpovídá dani při tzv. propuštění do celního režimu volný oběh.
Plátce DPH má povinnost přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění, což je např. propuštění do celního režimu volný
oběh. Výpočet DPH provede plátce sám, současně mu vzniká nárok na
odpočet na vstupu. Pozn. základem daně je součet základu pro vyměření
cla, včetně cla a dalších poplatků, všech vedlejších výdajů (např.
dopravné, pojistné) a případně spotřební daň.
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1.3.6 Služby (Položka rozpočtu 2.6)
Ověření způsobilosti nákupu služeb:

Uznatelnost nákladů



2.6.1 energie



2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje



2.6.3 nájemné



2.6.4 právní a ekonomické služby



2.6.5 školení a kurzy



2.6.6 opravy a udržování



2.6.7 cestovní náhrady



2.6.8 pracovníci v přímé péči (mimo pracovní poměr, DPP, DPČ)



2.6.9 ostatní pracovníci (mimo pracovní poměr, DPP, DPČ)



2.6.10 jiné

Zákon o účetnictví.
Vyhlášky k zákonu o účetnictví - s ohledem na právní formu
poskytovatele sociální služby:

Právní úprava



Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli - § 22, § 28.



Vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání - § 26.



Vyhláška č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu - § 33.

České účetní standardy:


České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.) – č. 019.



České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.) – č. 412.



České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS (standardy pro
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) –
není upraveno.

Zákon o daních z příjmů.
Zákoník práce.
Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů

Zejména v této položce jsou nárokovány náklady obvykle společné pro
více hospodářských činností příjemce. Nezbytné ověřit, že do nákladů
sociální služby se tyto nepřímé náklady zahrnují ve výši odpovídající
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podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria (metodiky), které
musí být příjemce schopen doložit – ověřit povinné náležitosti
metodiky: musí být zpracována písemně a schválena odpovědnou
osobou příjemce (statutární orgán, popř. jím pověřená osoba).
2.6.1 energie
Spotřeba energie v případě vlastních prostor:


Zálohy se účtují na účet č. 314 – Poskytnuté zálohy, spotřeba
energie je účtována do nákladů na účet č. 502 – Spotřeba energií
až na základě faktury za skutečné spotřeby energií. Pokud není
vyúčtování provedeno do konce účetního období, vytvoří si
účetní jednotka odhad spotřeby, kterou zaúčtuje jako dohadnou
položku ve výši předpokládané spotřeby energie za dané období.
Musí se jednat o kvalifikovaný odhad.

Spotřeba energie v případě pronajímaných prostor:


Spotřeba je přímo zahrnuta v ceně nájmu (za účelem účtování se
doporučuje ve smlouvě rozepsat, kolik činí nájemné a kolik
energie), platí se spolu s nájmem a je dána pevnou částkou.
Spotřeba je účtována rovnou do nákladů na účet č. 502 –
Spotřeba energie.



Nájemce platí zálohy na energie, které jsou následně vyúčtovány
podle skutečné spotřeby (obvykle jednou ročně) a přeplatek se
nájemci vrací, nedoplatek uhradí nájemce pronajímateli.
Zaplacené zálohy se účtují na účet č. 314 – Poskytnuté zálohy,
pronajímatel vystavuje daňový doklad k přijaté záloze. Spotřeba
energie je účtována do nákladů na účet č. 502 – Spotřeba energií
až na základě faktury za vyúčtování skutečné spotřeby energií.



Nájemce platí zálohy na energie přímo poskytovatelům energií.
Postupuje obdobně jako v případě, kdy nájemce platí zálohy, tj.
zaplacené zálohy se účtují na účet č. 314 – Poskytnuté zálohy.
Spotřeba energie je účtována do nákladů na účet č. 502 –
Spotřeba energií až na základě faktury za vyúčtování skutečné
spotřeby energií.

Co je předmětem kontroly:


nájemní smlouva mezi
(poskytovatelem služby),

pronajímatelem

a

nájemcem



faktury pronajímatele, splátkový kalendář, platební kalendář,



doklad pronajímatele k přijaté záloze,



zálohové faktury a faktury poskytovatelů energií,



interní doklady/vnitřní účetní doklady,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.
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Poznámka: Účetní jednotka také vytváří dohadnou položku ve výši
předpokládané spotřeby energií, pokud nemá k dispozici vyúčtování do
konce účetního období.
2.6.2 spoje - internet, telefon, poštovné
Účtují se na účet č. 518 – Ostatní služby.
Co je předmětem kontroly:


internet: faktura, smlouva o poskytnutí služby připojení
k internetu,



telefon: faktura, smlouva o poskytnutí telefonických služeb,



poštovné: podací lístky, potvrzení o zaplacení služby v hotovosti,
příjmový pokladní doklad či faktura vystavená poštou,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

2.6.3 nájemné
Nájemné se účtuje na účet č. 518 – Ostatní služby.
Co je předmětem kontroly:


nájemní smlouva mezi
(poskytovatelem služby),

pronajímatelem

a

nájemcem



faktury pronajímatele, splátkový kalendář, platební kalendář,



interní doklad/vnitřní účetní doklad účetní jednotky k zaúčtování
nájemného,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

Poznámka: Podle § 31 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
je splátkový kalendář daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti
daňového dokladu a tvoří součást nájemní smlouvy … nebo je na něj ve
smlouvě výslovně odkazováno.
Podle § 31a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je
platební kalendář daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti
daňového dokladu, osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění,
poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a je na něm
uveden rozpis plateb na předem stanovené období. Platební kalendář
nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.
V případě nájemného hrazeného zpětně je nezbytné použít časové
rozlišení, tedy přes účet č. 383 – Výdaje příštích období. Poskytovatel
sociální služby zaúčtuje nájemné ve výši 15 000 Kč za prosinec 2015 do
nákladů za rok 2015 a provede jeho úhradu v lednu 2016. Zaúčtování
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bude vypadat následovně:
rok 2015: nájemné 12/2015, 15 000 Kč, 518/383,
rok 2016: úhrada nájemného převodem z účtu, 15 000 Kč, 383/221.
2.6.4 poradenské, právní, ekonomické služby
V položce platí limit pro účely použití neinvestiční dotace 1 a
neinvestiční dotace 2:


poradenské a ekonomické služby – uznatelný náklad maximálně
do výše 1.000,- Kč/hod,



právní služby – uznatelný náklad maximálně do výše 1.500,Kč/hod.

Tento typ služeb se účtuje na účet č. 518 – Ostatní služby.
Co je předmětem kontroly:


faktury dodavatele, příjmový pokladní doklad dodavatele (pokud
nevystavuje faktury),



smlouva o poskytnutí služby,



pokud je smluvně ujednáno, tak také např. přehled poskytnutých
služeb,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

2.6.5 školení a kurzy
Z položky lze hradit náklady na akreditovaná školení zejména v oblasti
dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace a v
oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků podle zákona o sociálních
službách, vzdělávání ostatních pracovníků v přímé péči související s
poskytováním základních činností služby.
Tento typ služeb se účtuje na účet č. 518 – Ostatní služby.
Co je předmětem kontroly:


faktury dodavatele, příjmový pokladní doklad dodavatele (pokud
nevystavuje faktury),



ověření toho, zda kurz/školení absolvoval pracovník, který se
skutečně podílí na výkonu práce v daném druhu sociální služby,



doklad o absolvování kurzu (viz poznámka níže),



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,
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zaúčtování v účetnictví.

Z položky nelze hradit náklady na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod.
Poznámka: dle ustanovení § 111 odst. 2, 3 zákona o sociálních službách
se dalším vzděláváním sociálních pracovníků rozumí:


specializační vzdělávání zajišťované VŠ a VOŠ navazující na
získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního
pracovníka – dokládá se osvědčením,



účast v kurzech s akreditovaným programem – dokládá se
osvědčením,



odborné stáže – dokládá se potvrzením vydaným zařízením, ve
kterém proběhla stáž,



účast na školicích akcích (vzdělávací akce v max. rozsahu 8 hodin
ročně organizovaná zaměstnavatelem nebo odbornou organizací,
jejíž je zaměstnavatel členem) – dokládá se potvrzením,



a účast na konferencích – dokladem je potvrzení vydané
organizátorem konference.

Obdobné platí také pro pracovníky v sociálních službách.
2.6.6 opravy a udržování
V položce lze nárokovat zajištění opravy a údržby dodavatelem, tedy
nákupem služby, platí zde limit pro účely použití neinvestiční dotace 1
a neinvestiční dotace 2: uznatelný náklad maximálně do výše 300,-Kč/hod.
Definice pojmů oprava a údržba, např. dle § 47 odst. 2 písm. a)
vyhlášky č. 500/2002 Sb., (obdobně § 32 odst. 2 písm. a) vyhlášky č.
504/2002 Sb., § 55 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.):


opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení
nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo
provozuschopného stavu;



uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení
opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí
nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení;



údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje
fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se
drobnější závady.

Příklad: malování, oprava vnitřních a venkovních omítek včetně
nahrazení běžných omítek omítkami sanačními, výměna dveří za dveře
stejných rozměrů, výměna dřevěných okenních rámů za plastové, oprava
kotle ústředního topení, výměna vodovodního potrubí, opravy zařízení
ústředního vytápění včetně výměn těles topení, výměna stávajících
rozvodů elektroinstalace, výměna (náhrada) lepené podlahové krytiny,
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výměna vany, WC mísy apod.
Tento typ služeb se účtuje na účet č. 511 – Oprava a údržba.
Co je předmětem kontroly:


faktury dodavatele – ideálně s podrobným popisem provedených
prací, příjmový pokladní doklad dodavatele (pokud nevystavuje
faktury), případně smlouva s dodavatelem, ve které je uveden
rozsah provedených oprav apod.,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

Poznámka: V praxi může dojít k záměně výdajů (nákladů) na opravu a
údržbu s výdaji (náklady) na technické zhodnocení.
Definice pojmu technické zhodnocení viz § 33 zákona o daních
z příjmů:


výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy,
rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u
jednotlivého majetku částku 40 000 Kč.

Nástavby, přístavby a stavební úpravy vymezuje zákon č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:


nástavbou se rozumí změna dokončených staveb, jimiž se stavba
zvýší;



přístavbou se dokončené stavby půdorysně rozšiřují, přičemž je
přístavba s původní stavbou provozně spojena;



stavební úpravy jsou změny staveb zejména vnitřní přestavby tedy změny uvnitř budovy, např. rozvody, změny příček atd.

Rekonstrukcí se rozumí takové zásahy do majetku, které mají za
následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací
se myslí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. V případě
stavebních úprav se pak postupuje podle stavebních předpisů.
V pokynu Generálního finančního ředitelství (dále i GFŘ) č. 22 je
vymezeno, co je nedílnou součástí staveb, co je tedy považováno i za
technické zhodnocení.
Příklady nákladů na technické zhodnocení budovy: výměna
elektroinstalace při změně napětí, zřízení společné televizní antény,
koupě a montáž nového elektroměru s větším počtem jističů, instalace
ústředního topení, výměna kotle ústředního vytápění za výkonnější,
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instalace žaluzií, zvětšení oken a dveří, výměna starých dveří za nové s
bezpečnostní úpravou. Pokud uvedené práce nebyly v daném
zdaňovacím období dokončeny a budou pokračovat v následujícím
období, je nutné takové práce považovat a účtovat jako práce investiční.
Technické zhodnocení majetku do 40 000 Kč je provozním výdajem,
technické zhodnocení nad 40 000 Kč je investičním výdajem.
Pomůcka pro rozlišení:
Oprava = výměna původního za nové při zachování funkčnosti nebo
uvedení majetku do původního stavu.
Technické zhodnocení = změna funkčnosti objektu (u nemovitosti) nebo
použitelnosti (u věci movité), konstrukční změna zasahující do podstaty
věci, instalaci nebo zabudování nových prvků či významnou změnu
technických parametrů věci (např. zvýšení výkonu, snížení spotřeby,
apod.).
2.6.7 cestovní náhrady zaměstnanců
Z položky lze hradit cestovní náhrady zaměstnanců, které vznikly
v souvislosti s poskytováním sociální služby, případně v souvislosti s
účastí zaměstnanců poskytovatele sociální služby na školeních a
kurzech souvisejících s poskytováním sociální služby. Zahrnují jízdní
výdaje, výdaje na ubytování (pro účely použití neinvestiční dotace 1 a
neinvestiční dotace 2 uznatelné maximálně do výše 1.200,-Kč/osoba/den), stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců
poskytovatele sociální služby za předpokladu, že náhrady vyplacené
zaměstnancům jsou stanoveny v souladu se zákoníkem práce.
Pracovní cesta – dle § 42 odst. 1 zákoníku práce se jedná o časově
omezenou cestu k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.
Vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu lze
pouze na základě dohody s ním (tato dohoda však nemusí být
písemná).
Pro účely poskytování cestovních náhrad se podle § 156 odst. 2
zákoníku práce považuje za pracovní cestu také cesta mimo
pravidelné pracoviště a mimořádná cesta v souvislosti s výkonem
práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného
pracoviště. Musí tedy jít o cestu za účelem výkonu druhu práce
sjednaného v pracovní smlouvě podle § 34 zákoníku práce nebo
takové činnosti, které zákoník práce považuje za výkon práce (např.
prohlubování kvalifikace podle § 230 zákoníku práce, tedy pokud se
prohlubování kvalifikace koná v jiném místě, než je sjednané místo
výkonu práce zaměstnance), jedná se o také pracovní cestu.
Poznámka: Místo výkonu práce je povinnou náležitostí pracovní smlouvy
dle § 34, odst. 1 zákoníku práce.
§ 34a zákoníku práce upravuje pojem pravidelné pracoviště. Pokud není
v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních
náhrad, má se za to, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce
sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce
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sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště
obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu
práce.
Zaměstnavatel určuje před vysláním zaměstnance na příslušnou cestu
podmínky jejího konání, a to zejména:


dobu a místo nástupu a ukončení cesty,



místo plnění pracovních úkolů,



způsob dopravy,



způsob ubytování,



příp. může určit další podmínky.

Podmínky určuje zaměstnavatel písemně, nejčastěji využívá formulář
cestovního příkazu.
Zákoník práce rozlišuje při poskytování cestovních náhrad mezi
zaměstnavatelem neuvedeným v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tzv.
podnikatelská sféra, soukromý sektor) a zaměstnavatelem uvedeným
v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tzv. nepodnikatelská sféra, veřejný
sektor) – uvedeny pouze odkazy na §, které jsou relevantní pro
výpočet cestovních náhrad jako způsobilého výdaje financovaného
z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2.
Obecná ustanovení zákoníku práce:


Náhrada výdajů (§ 151)



Cestovní výdaje (§ 152)



Zahraniční pracovní cesta (§ 154)



Cestovní náhrady (§ 155) – pro zaměstnance na DPP a DPČ

Cestovní náhrady poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem
neuvedeným v § 109, odst. 3 zákoníku práce
Cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo
pravidelné pracoviště


Druhy cestovních náhrad (§ 156)



Náhrada jízdních výdajů (§§ 157 – 160)



Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (§ 161)



Náhrada výdajů za ubytování (§ 162)



Stravné (§ 163)



Náhrada nutných vedlejších výdajů (§ 164)

Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166)
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Náhrada jízdních výdajů (§ 167)



Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (§ 168)



Náhrada výdajů za ubytování (§ 169)



Zahraniční stravné (§ 170)



Náhrady nutných vedlejších nákladů (§ 171)



Kapesné (§ 180)

Cestovní náhrady poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem
uvedeným v § 109 odst. 3 zákoníku práce
Cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo
pravidelné pracoviště


Náhrada jízdních výdajů (§ 175)



Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (§ 161)



Náhrada výdajů za ubytování (§ 162)



Stravné (§ 176)



Náhrada nutných vedlejších výdajů (§ 164)

Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166)


Náhrada jízdních výdajů (§ 167)



Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (§ 168)



Náhrada výdajů za ubytování (§ 169)



Zahraniční stravné (§ 170 a § 179)



Náhrada nutných vedlejších výdajů (§ 171)



Kapesné (§ 180)

Další ustanovení


Paušalizace cestovních náhrad (§ 182)



Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování (§§ 183 – 186)

Zaměstnanec provádí po ukončení pracovní cesty vyúčtování,
nejčastěji na formuláři vyúčtování pracovní cesty.
Výši poskytovaných sazeb základních náhrad, stravného a
průměrných cen pohonných hmot pro používání silničních
motorových vozidel na základě ustanovení § 189 odst. 1 a odst. 4
zákoníku práce mění vyhláškou v pravidelném termínu od 1. ledna
Ministerstvo práce a sociálních věcí (např. sazby pro rok 2015:
Vyhláška MPSV ČR č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
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náhrad; v letech následujících vždy aktuální dokument pro příslušný
kalendářní rok).
Cestovní náhrady se účtují na účet č. 512 – Cestovné.
Příklad: vnitrostátní pracovní cesta, záloha činí 1 200 Kč, poskytnutá
dne 3. 3. 2015. Vyúčtování na částku 1 112 Kč zaměstnanec doložil dne
12. 3. 2015 a zaměstnavatel provedl kontrolu dne 20. 3. 2015 a
zaměstnanec vrátil přeplatek ve výši 88 Kč do pokladny.
3. 3. 2015 poskytnutí zálohy, 1 200 Kč, účetní předpis 335/211,
12. 3. 2015 vyúčtování zálohy, 1 112 Kč, účetní předpis 512/333,
20. 3. 2015 zúčtování poskytnuté zálohy, 1 112 Kč, účetní předpis
333/335,
vrácení přeplatku 88 Kč do pokladny, účetní předpis 211/335.
Co je předmětem kontroly:


vnitřní předpis k poskytování cestovních náhrad,



cestovní příkazy a vyúčtování pracovní cesty (tedy ověření
správnosti výpočtu cestovních náhrad),



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

2.6.8 pracovníci v přímé péči (mimo pracovní poměr, DPP, DPČ)
Z položky se hradí služby zajišťované externími pracovníky, kteří
nemají uzavřený pracovněprávní vztah, ale poskytují své služby jako
externí dodavatel. Obvykle bývá tento vztah upraven smlouvou. Do
položky patří náklady např. na odborné pracovníky, sestry, lékaře,
fyzioterapeuty, psychology, speciální pedagogy.
Tento typ služby se účtuje na účet č. 518 – Ostatní služby.
Co je předmětem kontroly:


smlouvy s dodavatelem, případně objednávky,



faktury dodavatele – ideálně s podrobným popisem provedených
prací, příjmový pokladní doklad dodavatele (pokud nevystavuje
faktury),



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

2.6.9 ostatní pracovníci (mimo pracovní poměr, DPP, DPČ)
Z položky se hradí služby zajišťované externími pracovníky, kteří
nemají uzavřený pracovněprávní vztah, poskytují své služby tedy jako
externí dodavatel. Obvykle bývá tento vztah upraven smlouvou. Do
položky patří náklady např. na osoby zajišťující úklid, opravy, praní
prádla, účetnictví, administrativní či manažerské činnosti apod.
Co je předmětem kontroly:
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smlouvy s dodavatelem, případně objednávky,



faktury dodavatele – ideálně s podrobným popisem provedených
prací, příjmový pokladní doklad dodavatele (pokud nevystavuje
faktury),



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

Tento typ služby se účtuje na účet č. 518 – Ostatní služby.
2.6.10 jiné
Z položky se hradí:


supervize, konzultace či jiné formy podpory externích odborníků
zaměřené na pracovníky v přímé péči a vedoucí pracovníky – pro
účely použití neinvestiční dotace 1 a neinvestiční dotace 2 činí
uznatelný náklad maximálně 800,- Kč/hod, vztah mezi
poskytovatelem sociální služby a dodavatelem může být upraven
také smluvně,



reklama, propagace, inzerce – tedy reklamní tiskoviny jako jsou
plakáty, brožury, knihy, noviny, letáky, inzeráty, novoročenky,
vizitky apod.,



nákup služeb pro zajištění stravování dodavatelem – vztah mezi
poskytovatelem sociální služby a externím dodavatelem je
obvykle upraven smlouvou o zajištění/poskytování stravování,



nákup služeb pro zajištění praní, úklidu dodavatelem – vztah
mezi poskytovatelem sociální služby a externím dodavatelem je
obvykle upraven smlouvou o zajištění/provádění praní, úklidu,



nákup služeb pro zajištění jiných základních činností služby –
záleží na povaze zajišťované služby, obvykle bývá také upraveno
smluvně.

Co je předmětem kontroly:


smlouvy s dodavatelem, případně objednávky,



faktury dodavatele – ideálně s podrobným popisem provedených
prací, příjmový pokladní doklad dodavatele (pokud nevystavuje
faktury),



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

Dále lze hradit z položky finanční leasing vozidla (automobilu), který
je používán pro poskytování terénní formy sociální služby (např. pro
poskytování terénní pečovatelské služby).
Definice finančního leasingu viz § 21d zákona o daních z příjmů:
přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem,
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vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy
ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci
vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci,
případně je sjednáno právo na tento převod.
Tedy financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující
(leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází
vlastnictví na zákazníka.
S financující (leasingovou) společností má poskytovatel sociálních
služeb uzavřenu „smlouvu o finančním leasingu“. Leasingová
společnost vystavuje splátkový kalendář, který má náležitosti
daňového dokladu, a předá jej klientovi obvykle při převzetí předmětu
leasingu. Splátkový kalendář je obvykle nedílnou součástí smlouvy.
Splátky leasingu se účtují na účet č. 518 – Ostatní služby.
Co je předmětem kontroly:


smlouva s leasingovou společností,



splátkový kalendář, interní doklad/vnitřní účetní doklad,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.
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1.3.7 Odpisy (Položka rozpočtu 2.7)
V Pravidlech pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015 je
na str. 3 definováno, že odpisy nejsou uznatelným nákladem. Položka, když je vyplněna, slouží
k identifikaci nákladů daného střediska a věrného zobrazení hospodaření.
Obsah této položky není obsahem předmětné kontroly na místě, ale musí být ověřeno, že
případná úhrada těchto nákladů není zajištěna z neinvestiční dotace 1 či z neinvestiční dotace 2
KK. Skutečnost, že příjemce hradil náklady na odpisy z poskytnutých finančních prostředků, lze
nejsnadněji ověřit ve výkazu zisku a ztráty zachycujícím náklady a výnosy spojené
s poskytováním sociální služby. Účetní odpisy se účtují na účet č. 551 – Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku.
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1.3.8 Ostatní náklady (Položka rozpočtu 2.8)
Uznatelnost nákladů

Ověření způsobilosti
položkách.

nákladů

nenárokovaných

v předchozích

Zákon o účetnictví.
Vyhlášky k zákonu o účetnictví - s ohledem na právní formu
poskytovatele sociální služby:


Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli - § 22, § 25.



Vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání - § 26.



Vyhláška č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, které jsou
územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu – § 33.

České účetní standardy:
Právní úprava



České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.) – č. 019.



České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání (standardy pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.) – č. 412.



České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS (standardy pro
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) –
není upraveno.

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů

Z položky lze hradit další náklady, které nespadají do předchozích
položek, jsou však uznatelným nákladem. Lze sem zařadit daně a
poplatky, které souvisejí s poskytováním základních činností sociální
služby (tj. ve vztahu k místu a formě poskytování sociální služby). S
ohledem na charakter sociální služby se může jednat např. o daň
silniční, daň z nemovitých věcí, poplatky za televizi a rozhlas (je-li
televize a rádio majetkem poskytovatele).
Silniční daň – předmětem daně silniční jsou dle § 2 zákona č.
16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů silniční
motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná
v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné
samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé
souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy
jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem
podnikání podle zvláštního právního předpisu. V § 5 zákona je
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vymezen základ daně. V § 6 zákona jsou uvedeny sazby daně. Daň se
platí zálohově, poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a
zálohách na daň podle jednotlivých vozidel. Předpis daně se účtuje na
účet č. 531 – Daň silniční na stranu MD a na stranu Dal na účet č. 345 –
Ostatní daně a poplatky. V průběhu roku se platí zálohy – účtování
345/ 221, 211.
Pozn. poplatníkem daně je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí
cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu
nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již
provozovateli vozidla. V tomto případě lze platit 25 Kč za každý den
použití osobního automobilu nebo přípojného vozidla.
Daň z nemovitých věcí – podle § 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů se platí daň z
pozemků a ze staveb a jednotek. V § 2 výše uvedeného zákona je
definován předmět daně z pozemků, v § 5 zákona je vymezen základ
daně a v § 6 pak sazba daně. Předmět daně ze staveb a jednotek je
definován v § 7, v § 10 je vymezen základ daně a v § 11 sazba daně.
Daň se hradí do 31. května příslušného roku. V případě, že vypočtená
daň nepřekročí hranici 5 000 Kč, je v uvedené lhůtě splatná celá.
Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách –
polovina je splatná do konce května, druhá pak nejpozději do konce
listopadu. Předpis této daně se účtuje na účty č. 532 – Daň z
nemovitostí na stranu MD a č. 345 na stranu Dal.
Poplatky za rozhlas a televizi – v § 2 zákona č. 348/2005 Sb., o
rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů je definován předmět poplatků. V § 6 je
vymezena měsíční výše poplatků. Předpis poplatků se účtuje na účet č.
518 – Ostatní služby, případně účet č. 538 – Ostatní daně a poplatky na
stranu MD a č. 345 na stranu Dal.
Dále lze hradit z položky bankovní poplatky spojené s vedením účtu,
na který jsou finanční prostředky poskytovateli sociální služby
zasílány. Bankovní poplatky se účtují na účet č. 568 - Ostatní finanční
náklady.
Co je předmětem kontroly:


interní doklad/vnitřní účetní doklad k předpisu daně či poplatku,



doklady o úhradě – bankovní výpisy, VPD,



zaúčtování v účetnictví.

54

1.4 Zdroje financování sociální služby

Obecné vymezení

Obsahem kontroly v této části je ověření údajů o zdrojích (výnosech)
sociální služby, kterými poskytovatel služby zajistil financování
činností sociální služby (tj. úhradu nákladů sociální služby). Skutečné
zdroje (výnosy) sociální služby za příslušný kalendářní rok uvádí
poskytovatel služby v Závěrečné zprávě o poskytování sociální služby a
kontrolou se ověřuje zejména výše a úplnost vykázaných zdrojů.
Struktura a podíl jednotlivých zdrojů (výnosů) sociální služby se liší
s ohledem na druh či formu konkrétní sociální služby.
Zákon o sociálních službách - § 71-77, § 101a, § 105
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška k zákonu o sociálních službách“) - § 5 – 18, § 22 -23, § 29, §
32 – 33, § 35

Právní úprava

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění o změně a
doplnění některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších
předpisů - § 22 písm. d) a e)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - zejména § 2055 a násl.


Kontrola by se měla zaměřit na kontrolu celkové výše
vykázaných výnosů z jednotlivých zdrojů.



V případě úhrad od uživatelů u sociálních služeb poskytovaných
za úhradu je žádoucí ověřit též výši a způsob stanovení úhrady
uživateli (u vybraného vzorku uživatelů na základě „sazebníku“
úhrad konkrétního poskytovatele služby). Výše úhrady se
stanoví ve smlouvě o poskytování sociální služby (§ 91 odst. 2
písm. e) zákona o sociálních službách), musí odpovídat
ustanovením § 73 - 77 zákona o sociálních službách a nesmí
překročit maximální výši úhrady za poskytování sociální služby
stanovenou vyhláškou k zákonu o sociálních službách pro
konkrétní druh sociální služby (§ 5 a násl.) s ohledem na
spotřebovaný čas nebo poskytnutý úkon.



Smluvně musí být sjednána forma úhrady (v hotovosti,
bezhotovostně) a splatnost úhrady ze strany uživatele služby.
Úhradu lze hradit zpětně podle skutečně odebraných činností
služby v kalendářním měsíci předcházejícím kalendářnímu
měsíci, v němž je uživatel povinen v určeném termínu úhradu
zaplatit. Nebo lze sjednat zálohové placení úhrady
v kalendářním měsíci, ve kterém jsou uživateli činnosti služby
poskytovány. Součástí ujednání o úhradě ve smlouvě o
poskytnutí sociální služby by měla být též povinnost
poskytovatele služby vyúčtovat ve stanoveném termínu

Kontrolní postupy a
náležitosti dokladů
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uživateli úhradu za kalendářní měsíc, zejména pobývá-li po
určitou dobu mimo zařízení.
Pozn.: Zákon o sociálních službách ani vyhláška k zákonu o
sociálních službách nestanoví pravidla pro výpočet a způsob
vracení částek zaplacené úhrady za neodebrané služby. Jde o
smluvní princip (oboustranně odsouhlasený), jakým způsobem
poskytovatel služby přistoupí k vracení částek zaplacené úhrady
za neodebrané služby. Pravidla pro vrácení (části) zaplacené
úhrady si musí poskytovatel podrobně upravit svým vnitřním
předpisem.


V případě pobytových služeb sociální péče týdenní stacionáře,
DOZP, DpS, DZR, sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče (dále také jen „domovy“) uživatelé
hradí jednak úhradu za ubytování a stravu a jednak za péči
poskytovanou v rozsahu sjednaném ve smlouvě o poskytnutí
sociální služby. Úhrada za péči se vždy hradí z příspěvku na péči
a stanoví se ve výši přiznaného příspěvku na péči, s
výjimkou týdenních stacionářů, kde se úhrada za péči hradí
maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku na péči. Základní
činnosti, které se považují za péči pro účely stanovení úhrady za
péči, jsou uvedeny v § 35 odst. 1 písm. a), b), e), f), h) až j)
zákona o sociálních službách. Výše úhrady za ubytování a stravu
v domovech se sjednává ve smlouvě o poskytnutí sociální
služby. Úhrada za ubytování a stravu se vždy stanoví
z rozhodného (započitatelného) příjmu uživatele dle § 7 zákona
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění
pozdějších předpisů (viz § 71 odst. 4 zákona o sociálních
službách; nelze stanovit s přihlédnutím k majetku např.
úsporám, vkladům). Do rozhodného (započitatelného) příjmu
nelze zahrnout příspěvek na péči, ze kterého uživatel hradí
úhradu za péči, ale v započitatelných příjmech se zohledňuje
také příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení (dávky pomoci
v hmotné nouzi poskytované dle zákona č. 111/2006 Sb.), jsouli uživateli přiznány. Výše úhrady za ubytování a stravu
uživatelům domova se stanoví podle výše částek úhrady
stanovených poskytovatelem sociální služby v jeho vnitřních
předpisech, maximálně do výše úhrady stanovené vyhláškou
k zákonu o sociálních službách pro konkrétní druh sociální
služby, a s ohledem na povinnost ponechání minimálního
zůstatku příjmu uživatele. Po úhradě za ubytování a stravu při
poskytování pobytových služeb v domovech musí uživateli
zůstat alespoň 15 % jeho příjmu, s výjimkou týdenních
stacionářů, ve kterých musí uživateli zůstat alespoň 25% jeho
příjmu.
Uživatel je tedy povinen uhradit buď stanovenou
úhradu za ubytování a stravu v plné výši, je-li jeho příjem
dostatečně vysoký nebo jen část zbývající po odpočtu
minimálního zůstatku 15 % (25 % u týdenních stacionářů),
nepostačuje-li jeho příjem k zaplacení plné úhrady. V případě,
že příjem uživatele služby nedostačuje k zaplacení plné úhrady,
je uživatel povinen doložit poskytovateli sociální služby výši
svého příjmu ke stanovení snížené úhrady.



Oproti úpravě týkající se dospělých (zaopatřených osob)
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uvedené v předchozí odrážce je částečně odlišná úprava v
případě úhrady za poskytování sociální služby nezaopatřenému
dítěti v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
případně v týdenních stacionářích. Úhradu za stravu a péči ve
sjednaném rozsahu platí rodiče nezaopatřeného dítěte, příp.
jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte na základě rozhodnutí
soudu, a to za obdobných podmínek jako u zaopatřených/
dospělých osob. Neplatí se však úhrada za pobyt dítěte
v zařízení. Úhrada za stravu se stanoví dle podmínek
konkrétního poskytovatele služby (částky úhrady za stravu
stanoví poskytovatel svými vnitřními předpisy s ohledem na
věk dětí, potřebu dietní stravy či další individuální podmínky),
maximálně však do výše úhrady stanovené vyhláškou k zákonu
o sociálních službách. Pobírá-li zařízení, v němž je dítě
umístěno, přídavek na dítě (dle zákona č. 117/11995 Sb., o
státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) na toto
nezaopatřené dítě, snižuje se úhrada za stravu o částku
vyplaceného přídavku na dítě. Jde-li o úhradu za péči
nezaopatřenému dítěti poskytovanou v domově pro osoby se
zdravotním postižením, úhrada se platí ve výši přiznaného
příspěvku na péči, za péči poskytovanou nezaopatřenému dítěti
v týdenním stacionáři se platí úhrada maximálně ve výši 75 %
příspěvku na péči, příp. zvýšeného příspěvku na péči dle § 12
zákona o sociálních službách (v týdenních stacionářích se
neposkytuje dítěti plné přímé zaopatření, proto může náležet
zvýšení příspěvku na péči).


Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním
postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní
výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření,
stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný dle
místa trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte úhradu za stravu a
péči v zařízení rodičům či jiné fyzické osobě povinné výživou
dítěte rozhodnutím vydaným ve správním řízení (v tomto
případě se dle ustanovení § 91 odst. 1 neuzavírá smlouva o
poskytnutí sociální služby). Zákon o sociálních službách
umožňuje v tomto případě úhradu za stravu nestanovit (jde-li o
příjemce dávek dle zákona o moci v hmotné nouzi nebo příjem
povinné osoby a společně posuzovaných je nízký a nedosahuje
součtu částky životního minima a normativních nákladů na
bydlení).



Na úhradě nákladů za poskytování sociální služby, jestliže
uživatel služby nemá žádný příjem nebo jeho příjem
nepostačuje na úhradu nákladů za poskytování služby, se může
spolupodílet osoba blízká, jakákoliv fyzická nebo právnická
osoba (§ 71 odst. 3 zákona o sociálních službách), která souhlasí
s uzavřením „smlouvy o spoluúčasti“. Podmínkou není
příbuzenský vztah mezi fyzickými osobami. Toto ustanovení lze
využít pro všechny druhy sociálních služeb, u nichž se vyžaduje
úhrada nákladů, částka doplatku je použita k zaplacení
stanovené úhrady, ale nesčítá se s příjmem uživatele. V případě
aplikace tohoto ustanovení poskytovateli pobytových služeb
sociální péče (tj. domovů) je důležité, že částka doplatku
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uhrazená jinou osobou dle § 71 odst. 3 se nesčítá s příjmem
uživatele, a tudíž se z ní nevypočítává zůstatek 15 % (25 % u
týdenních stacionářů) z příjmu dle ustanovení § 73 odst. 3
zákona o sociálních službách a na úhradu nákladů za službu se
použije v plné výši.


Pečovatelská služba se poskytuje skupinám osob uvedeným
v ustanovení § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách,
s výjimkou nákladů za činnost poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, bez úhrady nákladů. Poskytování
pečovatelské služby uživatelům bez úhrady je zohledňováno ve
výši poskytnuté dotace z rozpočtu KK. Při kontrole
poskytovatele sociální služby, který v žádosti uvedl, že
provozuje pečovatelskou službu pro uživatele bez úhrady, je
nezbytné kontrolou ověřit tuto skutečnost (pravdivost údajů
uváděných v žádosti).



Jde-li o fakultativní činnosti, může být ve smlouvě o
poskytování sociální služby přímo určena výše úhrady za
jednotlivou, konkrétně určenou a pravidelně poskytovanou
činnost. Jde-li o fakultativní činnosti poskytované nepravidelně,
může smlouva o poskytování sociální služby obsahovat odkaz
na pravidla stanovení úhrady za fakultativní činnosti podle
vnitřního předpisu poskytovatele s tím, že částka úhrady
vyúčtování takových fakultativních činností bude provedena za
určitý časový úsek. Úhrada za fakultativní činnosti (§ 35 odst. 4
zákona o sociálních službách) může být stanovena v plné výši
provozních nákladů na tyto činnosti. Výši úhrady stanoví
poskytovatel služby vnitřním předpisem (v „sazebníku“).
Podrobnější informace k problematice fakultativních činností
lze získat z Doporučeného postupu č. 4/2013 k zajišťování
fakultativních činností poskytování sociálních služeb, vydaného
MPSV.



Týdenní stacionáře, DOZP, DpS, DZR mohou poskytovat
prostřednictvím svých zaměstnanců uživatelům, kterým
poskytují pobytové služby, rehabilitační a ošetřovatelskou péči.
Dle ustanovení § 22 písm. d) a e) zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o
zvláštní ambulantní péči nebo ošetřovatelskou péči
poskytovanou na základě ordinace ošetřujícího lékaře, která je
hrazena z veřejného zdravotního pojištění.



V případě dotací, darů apod. od obcí či z dalších veřejných
zdrojů (např. Úřad vlády ČR, resorty státní správy, Úřad práce
ČR, Strukturální fondy) nebo soukromých zdrojů je nezbytné
zkoumat, zda byly tyto finanční prostředky poskytnuty na
konkrétní sociální službu, a též účel, na který byly finanční
prostředky poskytnuty. V případě, že poskytovatel služby
poskytuje více sociálních služeb podpořených z rozpočtu KK a
z právního aktu (smlouva, rozhodnutí apod.), na základě
kterého byly poskytnuty finanční prostředky z dalších zdrojů,
není zřejmé, jaká konkrétní výše byla na jednotlivé sociální
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služby poskytnuta, musí být zjišťováno, jakým poměrem, na
základě jakého kritéria byla celková částka finančních
prostředků poskytovatelem služby zahrnuta do zdrojů
financování jednotlivých sociálních služeb.


Jsou-li finanční prostředky poskytnuté na základě smlouvy (o
poskytnutí dotace, darovací apod.)/rozhodnutí na konkrétní
účel, který není shodný, nebo se shoduje pouze částečně
s účelem, na který je poskytována dotace z rozpočtu KK, nelze je
považovat vůbec nebo jen částečně za zdroj financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních
činností sociální služby.

Co je předmětem kontroly?


vnitřní předpis/interní předpis/metodika/směrnice ke stanovení
výše úhrad (tj. „sazebník“ úhrad“),



vnitřní předpis/interní předpis/metodika/směrnice ke stanovení
pravidel pro vrácení (části) zaplacené úhrady za neodebrané
služby,



smlouvy o poskytnutí sociální služby uživateli, rozhodnutí o
stanovení úhrady za stravu a péči (§ 74 odst. 2 zákona o sociálních
službách), smlouvy o spoluúčasti (§ 71 odst. 3 zákona o sociálních
službách), veřejnoprávní smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí
dotace, darovací smlouvy, usnesení orgánů obce nebo kraje o
poskytnutí provozního příspěvku příspěvkové organizaci apod.



doklady související se zaplacením úhrady za poskytování sociální
služby (za odebrané základní/fakultativní činnosti) nebo s
poskytnutím finančních prostředků z jiných zdrojů – vyúčtování
úhrad uživatelům, příjmové pokladní doklady, bankovní výpisy
v případě bezhotovostních úhrad uživateli, finančních spoluúčastí
od jiných fyzických/právních osob, úhrad zdravotních pojišťoven,
poskytnutí finančních prostředků od donátorů, obcí apod.



zvláštní smlouvy uzavřené se zdravotními pojišťovnami, úhradové
dodatky uzavřené se zdravotními pojišťovnami, faktury (daňový
doklad) za provedené výkony/příp. faktury zálohové, revizní
zprávy od zdravotní pojišťovny (v případě vrácení části již
poskytnuté platby), vyúčtování v případě vystavování zálohových
faktur



zaúčtování v účetnictví
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Ověření splnění povinnosti příjemce zajistit poskytování sociální
služby v rozsahu stanoveném v článku IV odst. 3 smlouvy. Ověření
splnění povinnosti příjemce vést evidenci kvantitativních indikátorů
dle článku IV odst. 7 smlouvy. Kontrola hodnot kvantitativních
indikátorů vykázaných v závěrečné zprávě o poskytování sociální
služby.
Ověření splnění povinnosti příjemce publicity finanční podpory od KK
dle článku IV odst. 4 smlouvy.
Obsah kontroly

Monitorování sociálních služeb, včetně obsahového vymezení a
definice jednotlivých indikátorů, je obsahem kapitoly 5 Příručky pro
žadatele a příjemce, která tvoří přílohu č. 2 Pravidel pro poskytování
finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015.
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni sbírat a evidovat data ve
struktuře jednotlivých indikátorů, ke kterým jsou vázáni v rámci
smlouvy. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních indikátorů
vykazují poskytovatelé v závěrečné zprávě o poskytování sociální
služby. Vykazované hodnoty indikátorů musí být prokazatelné a
ověřitelné kontrolou. Poskytovatel sociální služby je povinen v
průběhu kontroly doložit evidenci indikátorů.
Hodnoty kvantitativních indikátorů vykazují poskytovatelé sociálních
služeb v rámci závěrečné zprávy o poskytování sociální služby na
záložkách:

Kvantitativní
indikátory



část A ind_P_péče,



část A ind_AT_péče,



část A ind_P_prev.,



část A ind_AT_prev.

Obecné vymezení:
Kvantifikace služby (indikátory) - pobytová služba sociální péče
(vyplňují sociální služby DOZP, DpS, DZR, chráněné bydlení,
odlehčovací služby (pobytová forma), sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče, týdenní stacionáře).
Indikátory:
Kvantitativní
indikátory pobytové služby
sociální péče



Počet lůžek



Počet dnů poskytování (provozu) služby v roce



Celková kapacita počtu lůžko-dnů



Celkový skutečný využitý počet lůžko-dnů



Obložnost



Celkový počet uživatelů



Celkový počet unikátních uživatelů



Struktura uživatelů dle příspěvku na péči

Proces kontroly probíhá dle výše uvedených bodů kontrolou na
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místě. Poskytovatel sociální služby předloží důkazy prokazující
naplnění hodnot indikátorů vykázaných v závěrečné zprávě o
poskytování sociální služby – výkaz počtu lůžek, výpočet lůžko-dnů,
doklady jejich obsazenosti ve vazbě na uživatele služby dle
rozhodného věku a výše přiděleného příspěvku na péči.
Obecné vymezení:
Kvantifikace služby (indikátory) - ambulantní a terénní služba sociální
péče (vyplňují sociální služby centra denních služeb, denní stacionáře,
odlehčovací služby (ambulantní, terénní forma), osobní asistence,
pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, průvodcovské a
předčitatelské služby, tísňová péče).
Indikátory:
Kvantitativní
indikátory ambulantní a terénní
služby sociální péče



Provozní doba – celkový počet hodin



Provozní doba – celkový počet dnů



Celkový počet uživatelů



Celkový počet unikátních uživatelů



Struktura uživatelů dle příspěvku na péči

Proces kontroly probíhá dle výše uvedených bodů kontrolou na
místě. Poskytovatel sociální služby předloží důkazy prokazující
naplnění hodnot indikátorů vykázaných v závěrečné zprávě o
poskytování sociální služby – doklad o provozní době, počtu uživatelů
a uživatele služby dle rozhodného věku a výše přiděleného příspěvku
na péči.
Obecné vymezení:
Kvantifikace služby (indikátory) - pobytová služba sociální prevence a
noclehárny (vyplňují sociální služby AD, DnPC, služby následné péče
(pobytová forma), sociální rehabilitace (pobytová forma),
terapeutické komunity, noclehárny).
Indikátory:
Kvantitativní
indikátory pobytové služby
sociální prevence



Počet lůžek



Počet dnů poskytování (provozu) služby v roce



Celková kapacita počtu lůžko-dnů



Celkový skutečný využitý počet lůžko-dnů



Obložnost



Celkový počet uživatelů



Celkový počet unikátních uživatelů

Proces kontroly probíhá dle výše uvedených bodů kontrolou na
místě. Poskytovatel sociální služby předloží důkazy prokazující
naplnění hodnot indikátorů vykázaných v závěrečné zprávě o
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poskytování sociální služby – výkaz počtu dnů, výpočet lůžko-dnů a
doklady jejich obsazenosti.
Obecné vymezení:
Kvantifikace služby (indikátory) - ambulantní a terénní služba sociální
prevence a poradenství (vyplňují sociální služby intervenční centra,
kontaktní centra, krizová pomoc, NDC, NZDM, odborné sociální
poradenství, raná péče, služby následné péče (ambulantní forma),
SASRD, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, sociální rehabilitace (ambulantní, terénní forma), sociálně
terapeutické dílny, telefonická krizová pomoc, terénní programy,
tlumočnické služby).
Indikátory:
Kvantitativní
indikátory ambulantní a terénní
služby sociální
prevence



Provozní doba - celkový počet dnů



Provozní doba - celkový počet hodin



Celkový počet uživatelů (všechny druhy sociálních služeb kromě
telefonické krizové pomoci)



Celkový počet unikátních uživatelů (všechny druhy sociálních
služeb kromě telefonické krizové pomoci)



Celkový počet hovorů (pouze telefonická krizová pomoc).

Proces kontroly probíhá dle výše uvedených bodů kontrolou na
místě. Poskytovatel sociální služby předloží důkazy prokazující
naplnění hodnot indikátorů vykázaných v závěrečné zprávě o
poskytování sociální služby – doklad o provozní době celkovém počtu
uživatelů, unikátních uživatelů a počtu hovorů.
Obecné vymezení:

Personální
zabezpečení

Personální zabezpečení sociální služby je uvedeno v rámci závěrečné
zprávy o poskytování sociální služby na záložce:


část C zaměstnanci.

Proces kontroly probíhá dle výše uvedených bodů kontrolou na
místě. Poskytovatel služeb předloží důkazy prokazující naplnění
hodnot vykázaných v závěrečné zprávě.
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3.1 Vymezení kontroly na místě
Předmětem kontroly je ověření splnění povinností příjemce
stanovených v článku IV odst. 7 smlouvy:


Vést evidenci kvalitativních indikátorů specifikovaných v kapitole
5 Příručky pro žadatele a příjemce, která tvoří přílohu č. 2
Pravidel pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v roce 2015.



Mapovat a vykazovat potřeby uživatelů sociální služby ve
struktuře podle Regionální karty příslušné sociální služby.
Povinnost zjišťovat potřeby uživatelů a poskytovat službu
v souladu se zjištěnými potřebami vyplývá rovněž ze zákona o
sociálních službách: viz ustanovení § 2 odst. 2, § 88 písm. f) a h);
v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb se jedná
především o naplnění standardů 3 Jednání se zájemcem o službu a
5 Individuální plánování.

Ověření splnění povinností vyplývajících ze zákona o sociálních
službách:


Poskytovat sociální službu osobám v nepříznivé sociální situaci
(viz ustanovení § 1 odst. 1 zákona o sociálních službách).
Poskytovatel neposkytuje sociální službu osobě, která může svou
nepříznivou sociální situaci řešit s podporou veřejných služeb a
přirozených zdrojů a/nebo s podporou takové sociální služby,
která jí poskytne podporu v přirozeném prostředí a povede tak
k sociálnímu začlenění osoby (viz ustanovení § 38, § 53 zákona o
sociálních službách).



Vytvářet s uživatelem individuální plán, který reaguje na všechny
zjištěné potřeby uživatele, pokud je nenaplňuje jiný subjekt (viz
ustanovení § 2 odst. 2, § 88 písm. f) a h) zákona o sociálních
službách; v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb
se jedná především o naplnění standardů 3 Jednání se zájemcem o
službu a 5 Individuální plánování).



Naplánovat a realizovat podporu uživatele tak, aby vedla k řešení
jeho nepříznivé sociální situace (definice nepříznivé sociální
situace viz ustanovení § 3 písm. b) zákona o sociálních službách),
podporovala ho v soběstačnosti a samostatnosti a usilovala o jeho
sociální začlenění (viz ustanovení § 38, § 53 zákona o sociálních
službách).

Vymezení kontroly –
právní rámec

Kontrola se vždy provádí v plném rozsahu předmětu kontroly, tj.
kontrolní orgán kontroluje, zda poskytovatel plní všechny povinnosti,
ke kterým se smluvně zavázal, popř. které vyplývají ze zákona o
sociálních službách.
Příslušnost ke kontrole se řídí KŘ KK: „Za výkon kontrol v rámci
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samostatné působnosti dle čl. 1 odst. 3 písm. a) a odst. 3 písm. b)
odpovídá odbor Krajského úřadu, do jehož působnosti výkon kontroly
náleží v souladu s platným organizačním řádem (dále jen „věcně
příslušný odbor“), nestanoví-li ředitel Krajského úřadu jinak.
Postup při plánování kontrol, resp. náležitosti dílčího návrhu plánu,
který zpracovává sociální odbor, je upraven v KŘ KK.
Odbor kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje zpracovává plán
veřejnosprávních kontrol, ve lhůtě do 15. prosince předkládá odbor
kontroly ke schválení Radě KK plán kontrol na následující kalendářní
rok.
Kontrolní orgán – podle KŘ KK může kontrolu vykonávat kontrolní
skupina. Počet členů kontrolní skupiny určí kontrolní orgán s ohledem
na časovou a odbornou náročnost kontroly (kontrola nejen
dokumentace, ale i rozhovory s pracovníky a uživateli služby), zejména
s ohledem počet uživatelů sociální služby a formu služby (terénní,
ambulantní, pobytová), na objem poskytnutých finančních prostředků.
Kontrolní orgán může podle KŘ KK přizvat v odůvodněných případech
(např. stížnost, informace o nedodržování smluvních podmínek, druh
služby, kde je odborně obtížné určit nepříznivou sociální situaci
uživatele apod.) externího odborníka/odborníky (viz přizvaná osoba,
KŘ KK), který má znalosti a zkušenosti s daným druhem kontrolované
sociální služby, popř. znalost a zkušenost s využitím Regionálních karet
sociálních služeb a orientuje se ve strategii KK. Povinnosti členů
kontrolní skupiny se řídí KŘ KK.
Příprava kontroly:

Kontrolní proces
před příchodem KO
do místa
poskytování služby

V souladu s KŘ KK je kontrolní orgán oprávněn před zahájením
kontroly provádět úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro
upřesnění, kdy zahájit kontrolu.


O těchto úkonech provádí kontrolní orgán záznam – viz. vzor KŘ
KK, který založí do kontrolního spisu.



Takovými úkony může být např. prostudování internetových
stránek poskytovatele služby, získání vyjádření sociálního
pracovníka obce k činnosti poskytovatele v daném regionu,
prostudování závěrečné zprávy o poskytování sociální služby. Do
přípravy kontroly spadá i zjištění nejvhodnějšího dne k zahájení
kontroly v místě poskytování služby/sídle poskytovatele (např. u
ambulantních služeb, OSP, terénních služeb).



Součástí přípravy je i zajištění pověření ke kontrole (KŘ KK) a
formulace oznámení o zahájení kontroly.

Zahájení kontroly:
Při zahájení kontroly postupuje kontrolní orgán podle KŘ KK
(náležitosti oznámení o zahájení kontroly). Kontrolní řád stanoví i
náležitosti pověření ke kontrole.
Písemné oznámení o zahájení kontroly musí obsahovat zejména:
a) označení kontrolního orgánu,
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b) označení kontrolované osoby,
c) požadavek na účast člena statutárního orgánu kontrolované
osoby,
d) místo, datum a čas zahájení,
e) právní normu, dle které bude provedena,
f) věcné a časové vymezení,
g) seznam kontrolujících,
h) podpis ředitele krajského úřadu, nebo vedoucího věcně
příslušného odboru,
i) číslo jednací,
j) datum vyhotovení.
V oznámení Kontrolní orgán dále uvede:
seznam podkladů, které požaduje od kontrolované osoby před
příchodem kontrolního orgánu do místa poskytování služby, např.:



informační materiály určené zájemcům o službu/uživatelům
služby, popř. odkaz na internetovou adresu s informací o
poskytované sociální službě;
aktuální evidenci kvalitativních indikátorů. Vzhledem k tomu,
že poskytovatel je ve smlouvě s krajem zavázán poskytnout
evidenci kvalitativních indikátorů kromě pravidelných termínů,
kdykoliv o to KK požádá, je kontrolní orgán oprávněn
vyžadovat zaslání evidence před zahájením kontroly.

Poznámka: Evidence kvalitativních indikátorů = aktuální seznam všech
uživatelů služby s vyznačením podpory, kterou jim služba poskytuje
v oblastech a tématech běžného života podle Regionální karty služeb pro
daný druh služby.


Kontrolní orgán současně vyzve poskytovatele sociální služby, aby
rozdělil uživatele v evidenci do tří skupin – uživatele s vysokou,
střední a nízkou mírou podpory.
Poznámka: Rozdělení uživatelů podle míry podpory nelze vyjádřit
jednoduchým vzorcem vzhledem k množství druhů služeb. Nízká
podpora u pobytových služeb bude zpravidla u těch uživatelů
pobytových služeb, kde bude poskytovatel vykazovat podporu jen
v oblasti péče o domácnost a stravování. U ambulantních služeb tak
mohou být označeni uživatelé, kteří např. mají zaznamenanou
podporu jen v oblasti seberealizace (SAS pro seniory), stravování
(PS), zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (NZDM), apod.
Kontrolní orgán upozorní poskytovatele pobytových služeb, aby
nezahrnoval do skupiny uživatelů se střední mírou podpory ty
uživatele, kteří vykazují potřebu pouze v oblasti péče o domácnost
(ta je v zařízení sociálních služeb pobytového charakteru
automaticky poskytována všem uživatelům služeb) a podporu ve
stravování (pokud se jedná jen o zajištění jídla, nikoliv o pomoc při
úpravě jídla a pomoc při podávání jídla, nebo přímo podávání jídla
pracovníkem).
Kontrolní orgán upozorní poskytovatele, aby u preventivních služeb
nezahrnoval do skupiny uživatelů se střední mírou podpory ty
uživatele, kterým je poskytována jen základní stabilizace (ta je
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předpokladem pro práci služby s uživatelem);


Kontrolní orgán požádá poskytovatele sociální služby, aby určil
pracovníka, který je nejlépe informován o procesu zjišťování
potřeb uživatelů služby a vedení spisové evidence o poskytování
služby (např. sociální pracovník, vedoucí pečovatelů) a který bude
po dobu kontroly v místě s kontrolním orgánem v intenzivním
kontaktu – povinnost kontrolované osoby, tj. poskytovatele podle
§10 kontrolního řádu.

Kontrolní orgán zjistí z registru poskytovatelů sociálních služeb:


veškeré informace, které je poskytovatel podle zákona o
sociálních službách povinen k registraci uvést, a které jsou pro
kontrolu relevantní.

Kontrolní orgán:


prostuduje zaslané informační materiály a zjistí, zda obsah a
rozsah nabízené podpory služby koresponduje s Regionální
kartou pro daný druh sociální služby;



prostuduje evidenci kvalitativních indikátorů
poskytovatelem a pořídí poznámky do spisu,
skutečnostech:

zaslanou
např. o

- absence poskytování podpory uživatelům v některých
oblastech potřeb, resp. témat vyplývající z evidence,
- procentní podíl uživatelů v jednotlivých skupinách dle míry
podpory,
- převaha zastoupení podpory v určité oblasti potřeb, resp.
tématu (např. AD pro matky s dětmi s 95% výskytem podpory
péče o domácnost nebo převaha podpory v oblasti stravování u
pečovatelských služeb).
Kontrolní spis
V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a KŘ KK zakládá kontrolní orgán na každou
kontrolu kontrolní spis (správní spis). Do kontrolního spisu zakládá
všechny písemné materiály související s kontrolou např.:


pověření



oznámení o zahájení kontroly,



korespondence s poskytovatelem (např. písemné požadavky
kontrolního orgánu na zaslání evidence kvalitativních indikátorů),



informační materiály poskytovatele,



zápis z jednání na místě,



kopii potvrzení o zajištění dokladů (příloha KŘ KK),



protokol o kontrole (příloha KŘ KK),
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námitky proti protokolu o kontrole,



oznámení o vyřízení námitek (příloha KŘ KK).

Dále kontrolní orgán založí do spisu všechny písemné materiály, které
obdržel od poskytovatele, např.:


informační materiály,



evidence kvalitativních indikátorů,



vytištěné webové stránky poskytovatele,



fotokopie dokumentů, které jsou důkazy ke zjištění kontrolního
orgánu,



Kontrolní list,



záznamy o rozhovoru s uživateli služby,



záznamy o rozhovoru s pracovníky služby,



jmenný seznam uživatelů a pracovníků služby.

Výběr uživatelů pro kontrolní činnost před kontrolou v místě
poskytování služby:


Z aktuální evidence kvalitativních indikátorů, kterou zaslal
poskytovatel, vybere kontrolní orgán 10 - 20% uživatelů tak, aby
v celkovém počtu vybraných uživatelů byli zastoupeni ve
třetinovém poměru uživatelé s nízkou, střední a vysokou mírou
podpory služby, pokud tak neučinil poskytovatel.
Příklad: Poskytovatel zaslal evidenci všech 50 uživatelů. Kontrolní
orgán se rozhodne, že pro kontrolní činnost (tj. pro prostudování
písemné dokumentace jednotlivých uživatelů a event. rozhovor)
vybere 20% uživatelů, tj. 10 uživatelů. Uživatele vybírá tak, aby
mezi deseti uživateli byli alespoň 3 uživatelé s nízkou mírou
podpory, 3 uživatelé se střední mírou podpory a 4 uživatelé
s vysokou mírou podpory. Kontrolní orgán může vybrat i vyšší počet
uživatelů, záleží na jeho zvážení časových možností a na zjištěních
v průběhu přípravy kontroly, které by mohly vést k větší potřebě
ověření způsobu poskytování služby.



Z takto vybraného vzorku uživatelů (10 - 20%), vybere kontrolní
orgán 3 - 4 uživatele, se kterými uskuteční rozhovor. Tito
uživatelé by měli být vybráni shodně s předchozím postupem, tj.
alespoň jeden uživatel s nízkou mírou podpory, jeden se střední
mírou podpory a jeden až dva uživatelé s vysokou mírou podpory.
Dále vybere stejným způsobem 4 náhradníky pro případ, že by
uživatelé odmítli dát souhlas s rozhovorem.



U poskytovatelů s celkovým počtem do 20 uživatelů neprovádí
kontrolní orgán výběr, do kontrolní činnosti zahrne všechny
uživatele služby. Z celkového počtu vybere 3 - 4 uživatele
k rozhovoru tak, aby rovněž zohlednil zastoupení uživatelů
s nízkou, střední a vysokou mírou podpory.

69



U poskytovatelů s celkovým počtem uživatelů od 21 do 50 vybere
kontrolní orgán nejméně 5 uživatelů podle stejného klíče – ve
vybraném vzorku by měli být zastoupeni uživatelé s nízkou,
střední a vysokou mírou podpory.



S ohledem na druh sociální služby a dosud zjištěné informace
zpracuje kontrolní orgán předběžný harmonogram kontroly
v místě poskytování služby.



Kontrolní orgán vyjedná telefonicky nebo jiným způsobem
s poskytovatelem předběžný harmonogram kontroly v místě
poskytování služby, možnost kontaktu s předběžně vybranými
uživateli, místo a dobu, kdy je vhodné se s nimi setkat.



Poskytovatele sociálních služeb, ve kterých nelze zaručit
přítomnost uživatelů každý den nebo které jsou poskytovány v
přirozeném prostředí uživatelů (např. pečovatelská služba - PS,
podpora samostatného bydlení – PSB), sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi – SASRD, raná péče – RP), požádá kontrolní
orgán, aby s uživateli vyjednal možnost rozhovoru v průběhu
kontroly v místě poskytování služby a zjistil předběžně, kdo
z uživatelů s rozhovorem souhlasí, eventuálně, kdo rozhovor
odmítá.
Příklad: Poskytovatel pečovatelské služby zjistí při běžných
návštěvách uživatelů, kdo z nich by byl ochoten se setkat
s kontrolním orgánem, a kdo s rozhovorem zásadně nesouhlasí.
Tuto informaci sdělí kontrolnímu orgánu ještě před zahájením
kontroly v místě nebo na začátku kontroly v místě. Kontrolní orgán
pak spolu s poskytovatelem vybírá z těch uživatelů, kteří rozhovor
předem neodmítli.



U služeb, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele
(např. terénní programy – TP, SASRD, sociální rehabilitace – SR,
pečovatelská služba – PS, osobní asistence – OA), a u služeb, u
kterých nelze stanovit, kolik uživatelů ji využije v čase kontroly
v místě (např. odborné sociální poradenství, NDC, noclehárny,
krizová pomoc – KP), plánuje kontrolní orgán na vyjednání
průběhu kontroly v místě dostatek času – je pravděpodobné, že
s poskytovatelem o výběru uživatelů a postupu při kontrole
v místě bude muset jednat opakovaně.



Poskytovatele terénní sociální služby (např. TP, SASRD, PS, OA)
požádá kontrolní orgán o zajištění:
- předběžného souhlasu s rozhovorem u uživatelů, které předem
vybral v evidenci,
- dojednání místa a času rozhovoru.



Poskytovatele ambulantní služby požádá kontrolní orgán o
zajištění:
- upozornění uživatelů na možnost rozhovoru s kontrolním
orgánem v den kontroly v místě,
- dojednání času rozhovoru s uživateli, kteří by předběžně
s rozhovorem souhlasili.



Pokud harmonogram navržený kontrolním orgánem není možno
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realizovat, požádá kontrolní orgán poskytovatele o navržení
alternativ.
Kontrola v místě poskytování služby/ v sídle poskytovatele


Obecně postup kontrolního orgánu v místě
služby/sídle poskytovatele upravuje KŘ KK.

poskytování



Úvodní jednání s poskytovatelem sociální služby na začátku
kontroly v místě poskytování služby zaznamená kontrolní orgán
do formuláře Zápis z jednání na místě (viz příloha KŘ KK: např.
předložení pověření, představení kontrolního orgánu, seznámení
s předmětem kontroly, vyjednání materiálních a technických
podmínek, výběr spisové dokumentace 10-20% uživatelů, výběr
uživatelů k rozhovoru).

Obsah úvodního jednání
Kontrolní orgán zejména:

Kontrolní proces
v místě poskytování
služby



předloží pověření ke kontrole,



seznámí poskytovatele s předmětem kontroly,



představí poskytovateli kontrolní skupinu,



dojedná s poskytovatelem časový i obsahový plán kontroly,



dojedná materiální a technické podmínky pro kontrolu,



po dohodě s poskytovatelem určí osoby k součinnosti,

dále:


v případě, že bude prováděna průběžná kontrola, požádá
poskytovatele o předložení dokumentace všech uživatelů, kteří
využívají službu nově od ledna toho roku, ve kterém je kontrola
uskutečňována tzn. roku, ve kterém je poskytovatel povinen plnit
závazky Smlouvy,



požádá poskytovatele, aby rozdělil/vyznačil v evidenci
kvalitativních indikátorů uživatele s nízkou, střední a vysokou
mírou podpory, pokud tak poskytovatel neučinil předem,



vybere z celkového počtu uživatelů služby 10-20% uživatelů tak,
aby v celkovém počtu vybraných uživatelů byli zastoupeni ve
třetinovém poměru uživatelé s nízkou, střední a vysokou mírou
podpory služby, pokud to poskytovatel neučinil předem,



požádá poskytovatele o předložení dokumentace takto vybraného
vzorku uživatelů služby,



požádá o předložení dokumentace všech uživatelů (u služeb do 20
uživatelů), pokud tak neučinil dříve,



požádá o předložení dokumentace minimálně 5 uživatelů
vybraných v poměru dle míry podpory (u služeb s 21-50
uživateli),



z výše uvedeného vzorku vybere kontrolní orgán 3 – 4 uživatele
pro rozhovor a 4 náhradníky, požádá poskytovatele o vyjednání
souhlasu uživatelů s rozhovorem a dojednání času rozhovoru,
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pokud tak neučinil předem,


uživatele k rozhovoru vybírá kontrolní orgán stejným postupem
jako výše – v rozhovorech by měli být zastoupeni jak uživatelé
s nízkou, tak střední a vysokou mírou podpory,



tento postup využije kontrolní orgán ve službách, ve kterých jsou
uživatelé pravidelně přítomni (pobytové služby DpS, DZR, AD).
Pokud vybraní uživatelé nesouhlasí, osloví kontrolní orgán
vybrané náhradníky.



K rozhovoru
s uživateli
terénních
služeb
je
nutné
s poskytovatelem vyjednat doprovázení kontrolního orgánu
pracovníkem poskytovatele. Doprovázející pracovník vyjedná
s uživatelem, zda je ochoten s kontrolním orgánem hovořit.



Do skupiny se střední podporou se nezahrnou uživatelé, kteří
v pobytových službách konzumují jen podporu v péči o domácnost
a zajištění stravy, v preventivních službách jen základní stabilizaci.



Kontrolní orgán požádá poskytovatele o jmenný seznam uživatelů
s uvedením jejich kódů, pokud v evidenci kvalitativních indikátorů
vede uživatele pod kódem a kontrolní orgán jej neobdržel předem.
Tento seznam založí kontrolní orgán do kontrolního spisu.



V případě, že kontrolní orgán využije Rozhovor s uživatelem jako
důkaz pro zjištění o nenaplnění závazků plynoucích ze smlouvy,
bude uvádět tento důkaz pod kódem uživatele.



Kontrolní orgán pořídí seznam veškeré předané dokumentace
uživatelů a při ukončení kontroly v místě předá dokumentaci
podle seznamu zpět poskytovateli.



Kontrolní orgán pořídí kopie těch záznamů z dokumentace
uživatele, které dokládají nedodržení smluvních závazků
poskytovatele. V souladu s kontrolním řádem je kontrolní orgán
oprávněn zajistit i originální podklady a vydat o tom poskytovateli
potvrzení (§ 9). Tyto materiály založí kontrolní orgán do
kontrolního spisu.



Pokud nelze vyjednat rozhovor s uživatelem předem (některé
služby terénní, ambulantní – např. odborné sociální poradenství,
terénní programy), věnuje se kontrolní orgán předložené
dokumentaci, hovoří s pracovníky poskytovatele a čeká, zda
službu navštíví uživatelé.



Pokud se do služby nedostaví v den kontroly na místě uživatelé
nebo uživatelé odmítnou hovořit s kontrolním orgánem, probíhá
kontrola nad dokumentací uživatelů a v rozhovoru s pracovníky. O
této skutečnosti učiní kontrolní orgán záznam do formuláře Zápis
z jednání na místě.



Stejně kontrolní orgán postupuje, pokud se v terénu nepodaří
kontaktovat uživatele služby nebo uživatelé rozhovor odmítnou.



U každého poskytovatele se kontrolní orgán při výběru uživatelů
k rozhovoru řídí stejným principem – pokud je to možné, vybrat
uživatele s nízkou, střední a vysokou mírou podpory.



Počet oblastí podpory není však jediným ukazatelem pro

Výběr uživatelů
k rozhovoru v místě
poskytování služby
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hodnocení, do které skupiny podle míry podpory uživatel spadá.
Stejně důležitý je rozsah podpory, tj. do jaké míry je uživatel
schopen sám svou potřebu naplňovat a do jaké míry pomáhá
uživateli služba. Pokud poskytovatel zahrnuje do skupiny
uživatelů se střední nebo vyšší podporou uživatele, kteří mají
intervenci služby jen v několika oblastech, musí kontrolnímu
orgánu doložit, že intenzita podpory v uvedených oblastech je
vysoká.
Příklad: PS nebo OA – u imobilní uživatelky služba eviduje jen dvě
oblasti podpory – osobní hygienu a stravování (podávání, nikoliv jen
dovoz stravy), ostatní oblasti zajišťuje rodina, podpora služby je
však v těchto oblastech rozsáhlá, denní a bez ní by rodina nebyla
schopná uživatelku udržet v domácím prostředí.


Jako uživatele se střední mírou podpory nelze v pobytovém
zařízení označit uživatele, který dostává podporu v oblasti péče o
domácnost a stravování.
Příklad: DpS - mobilní uživatelka, fyzicky schopná úměrně svému
věku (80 let), stravuje se v jídelně zařízení, sama se nají, nádobí
umývá personál, stejně tak jí uklízečka uklízí pokoj, prádelna
zařízení pere ošacení i ložní prádlo, které povléká personál, myje se
sama, v oblasti hygieny má označené jediné „téma“ – koupání.
V rozhovoru s uživatelkou, nebo pracovníky lze zjistit, že uživatelka
si pro pocit bezpečí přeje přítomnost pracovníka v koupelně
jedenkrát týdně.
Závěr: Uživatelka dostává nízkou podporu služby, přestože služba
vykazuje několik oblastí podpory (péče o sebe, péče o domácnost,
stravování).
Příklad: NZDM - poskytovatel vykazuje dlouhodobě potřeby
uživatele, chlapce, 15 let, v oblasti základní stabilizace (témata základní informace a prostorové možnosti). Uživatel je prezentován
jako ten, kdo má větší míru podpory, přestože po základních
informacích navštěvuje NZDM pouze jako hernu a poskytovatel dále
nezjišťuje, zda má nenaplněné potřeby v dalších oblastech běžného
života.
Závěr: Uživatel patří do skupiny s nízkou mírou podpory (pokud jej
lze vůbec hodnotit jako uživatele služby).

Rozhovor s uživateli s nízkou mírou podpory k ověření nepříznivé
sociální situace
U uživatelů s nízkou mírou podpory služby vede kontrolní orgán
rozhovor především o jejich nepříznivé sociální situaci – z hlediska
naplňování smluvního závazku je u těchto uživatelů největší riziko, že:


jejich potřeby nebyly zjištěny ve všech oblastech tak, jak se k tomu
poskytovatel zavázal,



že jejich situace není nepříznivou sociální situací ve smyslu
zákona o sociálních službách.
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Vyžádání
dokumentace



Kontrolní orgán požádá poskytovatele, aby u vybraných uživatelů
doložil, že v době vyjednání poskytování služby a v jejím průběhu
byli uživatelé v nepříznivé sociální situaci, kterou nebylo možno
řešit s podporu jiné služby - tj., že poskytovatel neposkytuje
sociální službu osobě, která může svou nepříznivou sociální
situaci řešit s podporou takové sociální služby, která jí poskytne
podporu v přirozeném prostředí / jejíž poskytnutí povede
k sociálnímu začlenění osoby (např. poskytnutí pobytové služby
osobě, jejíž situaci by byla mohla řešit služba terénní nebo
ambulantní, popř. jejich kombinací).



Kontrolní orgán požádá poskytovatele, aby z dokumentace
vybraných uživatelů (10 - 20%) doložil záznam o tom, jak zjišťuje
jejich potřeby, a to jak při jejich vstupu do služby, tak v průběhu
poskytování služby.



Kontrolní orgán vyzve poskytovatele, aby k záznamu o zjišťování
potřeb vybraných uživatelů předložil písemné záznamy o
plánování poskytování služby, která vychází ze zjištěných potřeb a
pomáhá je naplňovat.



Kontrolní
orgán
požádá
poskytovatele,
aby
určil
pracovníka/pracovníky služby, kteří dokumentaci vybraných
uživatelů budou kontrolnímu orgánu předkládat, komentovat ji a
odpovídat na otázky.

Obsah dokumentace uživatele:
Pro účely kontroly je z dokumentace uživatele nutné získat:


záznam ze sociálního šetření - popis nepříznivé sociální situace,
důvody, které vedly uživatele k využití sociální služby,



záznamy o zjištění potřeb uživatele,



průběžné záznamy o poskytování sociální služby uživateli,



tzv. individuální plán – jak poskytovatel podporuje uživatele
v naplnění jeho potřeb.

V dokumentaci uživatelů kontrolní orgán ověřuje:


zda rozsah oblastí podpory ve spisech uživatelů koresponduje
s obsahem a rozsahem Regionální karty pro daný druh služby,



zda záznam o zjištěných potřebách v dokumentaci uživatele
souhlasí se záznamem v evidenci kvalitativních indikátorů,



zda plánovaná podpora služby reaguje na zjištěné potřeby
uživatele,



zda plánovaná a poskytovaná podpora vede k řešení nepříznivé
sociální situace uživatele a podporuje jeho samostatnost,



kontrolní orgán prostuduje rozsah potřeb jednotlivých uživatelů
služby – které potřeby služba s uživatelem identifikovala jako
nenaplněné, a které oblasti zůstávají bez záznamu,



kontrolní orgán požádá o komentář ke zjištěným potřebám
vybraných uživatelů (10 -20%, minimálně 5 uživatelů) určeného
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pracovníka/ pracovníky služby a v průběhu rozhovoru s nimi si
dělá poznámky – ptá se, které potřeby služba s klientem řeší,


kontrolní orgán podrobně prostuduje dokumentaci těch uživatelů,
se kterými bude hovořit (3 - 4), poznamená si body, které je
z dokumentace nebo z rozhovoru s pracovníky třeba ověřit,
připraví si formulář Rozhovor s uživatelem,



o zjištěních získaných v dokumentaci vybraných uživatelů (10 20%), rozhovorem s uživateli (3 - 4) a rozhovorem s pracovníky
poskytovatele pořizuje kontrolní orgán záznam do Kontrolního
listu.
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3.2 Metody kontroly v místě poskytování služby
Kontrolní orgán volí jako základní zdroj informací o naplňování
závazku poskytovatele písemné záznamy o poskytování služby
jednotlivým uživatelům. Z dokumentace uživatele využívá ke kontrole:
Popis nepříznivé sociální situace


Popis nepříznivé sociální situace zájemce o službu bývá součástí
záznamu ze sociálního šetření (např. pobytové služby, ambulantní,
terénní služby - PS), nebo záznamu z úvodního rozhovoru (např.
odborné sociální poradenství).



Každý poskytovatel musí předložit důkaz o tom, že se
zájemcem/uživatelem o jeho nepříznivé sociální situaci jednal a
z jakého důvodu poskytl podporu právě své služby.



Záznam o zjištěných potřebách zájemce v rozsahu Regionální
karty – poskytovatel by ve své dokumentaci měl vést záznam o
tom, že potřeba uživatele je zajištěna jiným subjektem (osobou
blízkou, jinou veřejnou či sociální službou atd.), popř., že zájemce,
resp. uživatel služby sám svou nenaplněnou potřebu zatím
nevnímá nebo ji nechce řešit. Poskytovatel by však měl tuto
potřebu identifikovat a vést o ní záznam a vracet se s nabídkou
podpory.

A

Příklad: Služba sociální rehabilitace – uživatelka, mladá žena, si
přeje najít zaměstnání, nevnímá však své nedostatečné sociální
schopnosti a dovednosti a potřebu podpory v péči o sebe. Služba
s uživatelkou pracuje na získání zaměstnání, opakovaně ale nabízí
také podporu v oblasti péče o sebe (hygiena) a podporu v rozvoji
sociálních dovedností – chování na pracovišti.

Práce s dokumentací
uživatele služby

Příklad: Pečovatelská služba – uživatel po přestěhování do tzv.
domu s pečovatelskou službou požaduje podporu v oblasti pohybu –
potřebuje doprovod mimo svůj byt, potřebuje podporu při vyjednání
příspěvku na péči a hospodaření s penězi. Uživatel nevnímá potřebu
podpory v oblasti péče o sebe, přestože nedostatečná péče je
důvodem, proč se k němu ostatní nájemníci chovají odmítavě.
Služba zaznamená i potřebu v oblasti péče o sebe a vhodně uživateli
tuto podporu nabízí.
Plán a záznam o poskytování služby


Plán poskytování služby uživateli tzv. individuální plán nebo
záznam o poskytování služby, kde by mělo být uvedeno, jak služba
podporuje uživatele v naplnění těch potřeb, které při jednání nebo
v průběhu služby společně s uživatelem identifikovala. Kontrolní
orgán požádá pracovníky poskytovatele, aby mu doložili, že
potřeby zjištěné a uvedené v dokumentaci uživatele (ať už na
začátku nebo v průběhu poskytování služby) jsou obsaženy
v individuálním plánu, resp. v záznamech o poskytování služby.



Kontrolní orgán využívá z osobní dokumentace uživatele jen ty
informace, které se vztahují k předmětu kontroly. Nezkoumá
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záznamy v dokumentaci uživatele, které se týkají jeho historie,
jeho diagnózy apod.


Kontrolní orgán není povinen vyhledávat požadované údaje,
důkazy je povinen předložit poskytovatel.



Dalším zásadním zdrojem informací o činnosti poskytovatele
v kontrolovaných oblastech jsou rozhovory s pracovníky.



Pro získání důkazů z rozhovoru s pracovníkem je důležitá
příprava – kontrolní orgán nejprve zkontroluje evidenci uživatelů
poskytovatele a poznamená si případné nejasnosti ve výkazu. Poté
prostuduje vybraný vzorek dokumentace uživatelů, a také
zaznamená případné nejasnosti event. nedostatky. Nakonec
podrobně prostuduje dokumentaci uživatelů vybraných
k rozhovoru a poznamená si, která místa dokumentace bude
potřebovat objasnit. Stejně tak se kontrolní orgán na pracovníky
obrací s konkrétními otázkami, které vyplynuly z rozhovoru
s uživatelem.



Pro hladký průběh rozhovoru je důležité, aby kontrolní orgán
nejprve nechal pracovníka hovořit volně o průběhu
sociálního šetření, resp. průběhu poskytování služby, a teprve
poté kladl otázky k jednotlivým zjištěním.



Kontrolní orgán je oprávněn vyžadovat, aby pracovníci
komentovali dokumentaci jednotlivých uživatelů služby a sami
nacházeli důkazy o tom, že závazky vyplývající ze smlouvy
poskytovatel plní.



Podrobné informace o zjišťování potřeb zájemce o službu, který se
následně stal uživatelem, podá pravděpodobně nejlépe sociální
pracovník poskytovatele. Ten také vede záznamy o sociálním
šetření, tj. je kompetentní k posouzení a popsání nepříznivé
sociální situace uživatele.



Pracovníci v sociálních službách (tj. ti, kteří přímo poskytují
podporu/péči), budou obvykle nejlépe informovat o tom, jak je
služba konkrétnímu uživateli poskytována, zda a jakým způsobem
podporuje ty potřeby uživatele, které byly při zahájení služby
identifikovány. Nejpřesněji by měli být schopni informovat o
podpoře tzv. klíčoví pracovníci poskytovatele, kteří odpovídají za
jeho individuální plán (zejména u pobytových a části
ambulantních služeb). Pokud tito pracovníci nejsou v době konání
kontroly ve službě, musí být schopen podat přesné informace
každý další pracovník služby, neboť je povinností pracovníků
služby sdílet informace o potřebách uživatelů a na jejich naplnění
se obvykle nepodílí jen jeden pracovník.



Výjimku tvoří služby, kde pracovník vyřizuje zakázku uživatele jen
jednou nebo s uživatelem jedná vždy jen jeden stejný pracovník
(např. odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc,
kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra). I v těchto
službách jsou vedeny záznamy o kontaktu s uživatelem, které
mohou pracovníci sdílet, resp. ze kterých mohou informace
čerpat.



Pro rozhovor s pracovníky (zejména pro pracovníky v sociálních

B
Rozhovor
s pracovníky
poskytovatele
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službách) služby platí, že kontrolní orgán přizpůsobuje
komunikaci možnostem a stylu pracovníků (ne všichni pracovníci
mají vyšší vzdělání a může se stát, že budou obtížně hledat
požadované důkazy proto, že nebudou rozumět formulaci otázek).


Pokud kontrolní orgán při kontrole dokumentace uživatelů,
v rozhovoru s uživateli nebo v rozhovoru s pracovníkem dojde
k závěru, že poskytovatel nenaplňuje povinnosti, ke kterým se ve
smlouvě s KK zavázal, ověřuje si své závěry v rozhovoru s dalšími
pracovníky poskytovatele a kontrolou dokumentace dalších
uživatelů služby. V takovém případě je vhodné, aby rozhovoru
s pracovníkem/pracovníky poskytovatele byli přítomni dva
členové kontrolního orgánu.



O rozhovoru s pracovníkem pořizuje kontrolní orgán záznam do
formuláře Rozhovor s pracovníkem. Pokud je z dosavadního
průběhu kontroly pravděpodobné, že poskytovatel nesplňuje
smluvní závazek uzavřený s KK5, zaznamená kontrolní orgán
sdělení pracovníka a požádá jej o potvrzení podpisem.

Pro rozhovor s uživatelem služby využije Kontrolní orgán formulář
„Rozhovor s uživatelem“.
Obecné zásady rozhovoru:


Kontrolní orgán vždy požádá poskytovatele, aby zjistil, zda
uživatel souhlasí s rozhovorem, a současně, aby uživatele
informoval o jeho právu rozhovor odmítnout.



Kontrolní orgán se představí a vysvětlí uživateli účel rozhovoru
(kontrola služby, nikoliv kontrola uživatele).



Kontrolní orgán si připraví otázky (viz formulář Rozhovor s
uživatelem) – je účelné vzít si Kontrolní list jako pomůcku
k rozhovoru, lze ho uživateli ukázat a vysvětlit, že jsou v něm
obsaženy body, na které se kontrolní orgán potřebuje zeptat.



Kontrolní orgán se zásadně v komunikaci vyhýbá odborným
výrazům a to jak z oblasti kontroly, tak z oblasti sociální – uživatel
je laik, který není povinen znát výrazy jako např. „nepříznivá
sociální situace“, „zjišťování potřeb“, “plánování podpory“,
„individuální plán“, „osobní cíl“, “klíčový pracovník“ apod.



Kontrolní orgán v jednání s uživatelem striktně dodržuje zásady
společenského chování, a to i když je nedodržují pracovníci služby
(např. striktně vyká zletilým uživatelům, nevstupuje do jejich
soukromí bez jejich jasného vyzvání, neptá se na věci, které přímo
nesouvisejí s předmětem kontroly apod.).



Kontrolní orgán strukturuje rozhovor podle bodů ve formuláři
Rozhovor s uživatelem a jako pomůcku použije záznam o
zjištěných potřebách uživatele z jeho dokumentace. Rozhovor
vede nad identifikovanými potřebami a doptává se, zda uživatel
nemá potřeby i v oblastech, ve kterých není potřeba uživatele

C
Rozhovor
s uživatelem služby

5

v případě neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů předá kontrolní orgán podnět příslušnému
orgánu (např. v případě neplnění povinností ze zákona o sociálních službách podnět na vykonání inspekce
kvality sociální služby)
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zaznamenána.

D
Pozorování



Pokud má uživatel tendenci rozšiřovat téma rozhovoru, vrací ho
zpět s tím, že není kompetentní např. řešit problémy uživatele ve
službě, hodnotit kvalitu pracovníků služby apod. Čím jasnější je
pro uživatele zadání a role kontrolního orgánu, tím větší je
pravděpodobnost, že se kontrolní orgán dozví ty informace, které
od uživatele potřebuje.



Pokud kontrolní orgán vybral k rozhovoru uživatele, se kterým
není schopen verbálně komunikovat (osoby s porušením
rozumových schopností, osoby s poruchou řeči), může požádat
pracovníka služby, aby ho k uživateli doprovodil, představil
uživateli kontrolní orgán, zjistil, zda uživateli přítomnost
kontrolního orgánu není nepříjemná a informoval kontrolní
orgán před uživatelem o péči mu poskytované. V takové situaci je
třeba zvážit, nakolik a jak dlouho je setkání pro uživatele únosné a
pro kontrolu přínosné.



U poskytovatelů, kteří poskytují podporu telefonicky (např.
telefonická krizová pomoc), nebo v případech, kdy by rozhovor
s kontrolním pracovníkem představoval pro uživatele zátěž, může
kontrolní orgán provést kontrolu formou náslechu. O účasti
kontrolního orgánu musí poskytovatel uživatele informovat a
získat jeho souhlas s náslechem. Následně pak v rozhovoru
s pracovníkem
ověřuje
naplňování
smluvních
závazků
poskytovatelem.



Do formuláře Rozhovor s uživatelem poznamená kontrolní orgán,
jak byl zjištěn souhlas uživatele s rozhovorem.



Kontrolní orgán může získat důkazy o naplnění smluvního
závazku s KK také vlastním pozorováním – poskytovatel (zejména
pobytových event. ambulantních služeb) informuje o službě také
v prostorách, kde je služba poskytována. Pokud tyto informace
nesouhlasí s požadavkem KK uvedeným ve smlouvě, nebo mu
odporují, kontrolní orgán pořídí snímek informačního materiálu a
založí ho do spisu jako důkaz.
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3.3 Práce se specifickou částí Kontrolního listu – Věcná
(obsahová) část – kvalitativní oblast
Specifická část Kontrolního listu – Věcná (obsahová) část – kvalitativní
oblast:


Je členěn podle předmětu kontroly – smluvní závazky
poskytovatele, plnění povinností vyplývajících ze zákona o
sociálních službách.



Formulář obsahuje název dílčího předmětu kontroly a je číslován
(3.1 – 3.5).



Formulář obsahuje u každého dílčího předmětu kontroly
předepsané údaje – kontrolovaná oblast, zjištění, zdroje, důkazy.



Formulář obsahuje prostor pro „Zjištění“ – tam kontrolní orgán
uvede popis skutečného stavu, jak ho zjistil během kontroly ve
službě, pokud je závěr kontroly v konkrétním bodu negativní. Při
popisu skutečného stavu dbá kontrolní orgán na ochranu
osobních údajů uživatelů služby – ty lze uvádět pod kódem, pod
kterým je poskytovatel (pro potřeby kontroly) eviduje.



Pokud kontrolní orgán zjistí, že poskytovatel naplňuje smluvní
závazek, konstatuje tuto skutečnost tím, že do zjištění uvede text
záhlaví příslušného bodu.

Obecně

Příklad: bod 3.1. Kontrolní zjištění: „Poskytovatel mapuje a vykazuje
potřeby uživatelů sociální služby ve struktuře dle Regionální karty
příslušné sociální služby“.


Pokud dojde kontrolní orgán k závěru, že poskytovatel nenaplnil
závazek ze smlouvy, popíše v textu podrobně pochybení
poskytovatele.
Konkrétně: V řádku „důkazy“, který je předepsán, upřesní kontrolní
orgán ty důkazy/zdroje, které ke zjištění využil (zdroje musí být
identifikovatelné, např. „leták nazvaný…., rozhovor s pracovníkem
XZ, rozhovor s uživatelem kód….“), případně důkazy doplní (např.
vývěska před budovou služby s názvem….). Důkazy uvádí kontrolní
orgán jen v tom případě, že jeho zjištění je negativní.
Pokud kontrolní orgán nevyužil všechny předepsané zdroje, vymaže
ty, které v kontrole nevyužil.



Pokud kontrolní orgán zjistí nenaplnění povinností
poskytovatele v dokumentaci jednoho vybraného uživatele
nebo při rozhovoru s ním, ověřuje, zda se jedná o výjimečné
pochybení poskytovatele u jediného uživatele, nebo zda se
jedná o běžnou praxi služby, a s ohledem na výsledek zjištění
to zohlední v závěrečném posouzení služby.

Poskytovatel mapuje a vykazuje potřeby uživatelů sociální služby
ve struktuře dle Regionální karty příslušné sociální služby.
Bod 3.1



Kontrolní orgán zkontroluje, zda v evidenci kvalitativních
indikátorů zůstává některá oblast zcela nevyužitá, tj. u žádného
uživatele služby nebyla identifikovaná taková potřeba.
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Tento poznatek zaznamená a dále zkoumá
s pracovníky služby a vybranými uživateli.



v rozhovoru

Příklad: KP - služba poskytuje podporu uživatelkám - matkám,
záznamy o zjištění potřeb uživatelek neobsahují ani v jednom
případě potřeby v oblasti péče o děti.
Kontrolní orgán zjišťuje u vybraného vzorku uživatelů:


-

zda se taková potřeba uživatelů skutečně dosud nevyskytla,

-

zda se poskytovatel na určitou oblast neptá.



Kontrolní orgán ověří ve spisech vybraného množství uživatelů
(10 - 20% min. 5 uživatelů), zda poskytovatel zjišťoval potřeby
v rozsahu Regionální karty – musí dokázat, že s uživatelem o
možnosti podpory hovořil, resp. mu nabídl podporu v takové šíři.
Důkaz musí dodat poskytovatel, nejjednodušší je záznamový arch
obsahově shodný s Regionální kartou. Poskytovatel však může mít
obsah Regionální karty zakomponován do vlastních materiálů
(tištěné materiály, počítačová aplikace), které nepoužívají pojmy
uvedené v Regionální kartě, musí však mít stejný význam a
poskytovatel je povinen to kontrolnímu orgánu dokázat.



Poskytovatel zjišťuje a zaznamenává všechny zjištěné potřeby
uživatele v rozsahu Regionální karty. V osobní dokumentaci
uživatele je možné najít záznam i o potřebách uživatelů, které
uživatel buď řeší s jiným subjektem, nebo je nechce v dané chvíli
řešit. Dále jsou zde zaznamenány i zjevné potřeby, které si sám
uživatel zatím nechce připustit, ale poskytovatel je identifikoval.
Tyto záznamy rovněž slouží jako důkaz o zjišťování potřeb.



O zjišťování potřeb před zahájením poskytování služby podá
nejlépe informace sociální pracovník služby, který je oprávněn
provádět sociální šetření před uzavřením smlouvy.



O zjišťování, resp. aktualizaci potřeb uživatele v průběhu
poskytování služby může podat informace především pracovník,
který je odpovědný za zpracování tzv. individuálního plánu pro
konkrétního uživatele, nebo pracovník, který službu uživateli
poskytuje.



Důkaz o naplňování závazku poskytovatele v rozhovorech podají
sami vybraní uživatelé služby viz Rozhovor s uživatelem.
Příklad: Služba PS nebo DpS – uživatelka, po delší hospitalizaci je
imobilní, má potřebu podpory v oblasti pohybu, péče o sebe,
domácnost atd. Po několika měsících intervence služby je schopná se
bezpečně pohybovat s pomůckou, tj. podpora v oblasti pohybu po
vlastní domácnosti se snižuje nebo se již v záznamu nevyskytuje,
zůstává pouze podpora v oblasti pohybu mimo domov (dostává
podporu v bezpečné chůzi s chodítkem venku).
Příklad: Služba PS – uživatel, po delší nemoci nezvládá péči o sebe
ani o domácnost a nemá vyřízený příspěvek na péči, na který má
vzhledem ke svému postižení nárok. Po měsíci využívání služby má
s podporou služby zažádáno o příspěvek. V této oblasti již podporu
služby nepotřebuje, potřeba by se neměla v dokumentaci uživatele
již objevovat.
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Příklad: Služba NZDM – uživateli byly identifikovány nenaplněné
potřeby v oblasti docházky do školy a školního prospěchu. Služba
zajistí uživateli kontakt na doučování, prospěch uživatele se zlepší,
tato potřeba se dále v materiálech uživatele nevyskytuje.
Poskytovatel
vede
evidenci
kvalitativních
specifikovaných v Příručce pro žadatele a příjemce.

indikátorů



Poskytovatel na výzvu kontrolního orgánu předkládá evidenci
kvalitativních indikátorů, ve které vyznačuje, v jakých oblastech a
v jakých tématech poskytuje uživatelům služby podporu.
V evidenci zjištěných potřeb uživatele jsou evidovány i potřeby
uživatelů, které uživatel buď řeší s jiným subjektem, nebo je
nechce v dané chvíli řešit. Dále jsou zde zaznamenány i zjevné
potřeby, které si sám uživatel zatím nechce připustit. V evidenci je
o tom veden záznam a odpovídající komentář.



Kontrolní orgán ověří, zda evidence je členěna podle Regionální
karty pro daný druh služby, zda je zpracována pro všechny
uživatele služby a odpovídá záznamu potřeb v osobní
dokumentaci.

Bod 3.2

Poskytovatel poskytuje sociální službu osobám v nepříznivé
sociální situaci. Poskytovatel neposkytuje sociální službu osobě,
která může svou nepříznivou sociální situaci řešit s podporou
takové sociální služby, která jí poskytne podporu v přirozeném
prostředí / jejíž poskytnutí povede k sociálnímu začlenění osoby.


Kontrolní orgán si vyžádá dokumentaci uživatelů, kteří využívají
službu poskytovatele. V dokumentaci ověřuje, zda (zejména) noví
uživatelé splňují podmínky dle zákona o sociálních službách. Toto
ověření provede u všech těchto klientů nejméně však u 3
uživatelů.



Kontrolní orgán si pro ověření plnění této části povinnosti
poskytovatele vybere k rozhovoru uživatele s minimální potřebou
podpory, při jejich výběru využije evidenci potřeb uživatelů a
komentáře pracovníka poskytovatele. V rozhovoru s uživatelem se
zaměří na ověření, zda uživatel byl/je v nepříznivé sociální situaci
a zda svou situaci může nejlépe řešit službou poskytovatele.



Při kontrole tohoto závazku se kontrolní orgán v dokumentaci
zaměří v prvé řadě na záznam ze sociálního šetření, resp. jednání
s žadatelem o službu. V tomto záznamu by měla být popsána nejen
nepříznivá sociální situace žadatele/uživatele, ale také důkaz o
tom, že poskytovatel zvažoval možnosti řešení jeho situace
pomocí jiných veřejných služeb, popřípadě služeb poskytovaných
v přirozeném prostředí uživatele. Kontrolní orgán vyžádá od
poskytovatele i další důkazy o nepříznivé sociální situaci uživatele
a to zejména při dlouhodobém setrvání uživatele ve službě (např.
v AD, DnPC, CHB, sociálních službách poskytovaných ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče).



Poskytovatel pobytové služby doloží, jaké kroky učinil k zajištění
odpovídajícího řešení nepříznivé sociální situace žadatele.



Poskytovatel nemůže odůvodňovat poskytování služby uživateli,
jehož nepříznivá sociální situace nevyžaduje jeho druh služby,

Bod 3.3
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odkazem na nečinnosti obce, absenci sociálního bydlení,
ubytoven, návazných služeb, přání rodiny, apod. Takový přístup
odporuje požadavkům zákona o sociálních službách, zejména jeho
základním zásadám a dále zejména ustanovení § 38 a § 53. Pokud
se poskytovatel staví do role jediného subjektu, který je schopen
uživateli pomoci, vytváří rizikovou situaci - uživatel se může stát
na službě závislý. Kromě toho sociální služba potvrzuje jiným
subjektům, že daný stav není třeba měnit – viz rozvoj sociálního
bydlení, zvýšení pozornosti úřadů práce na zaměstnávání lidí
s postižením nebo lidí s nedokončeným vzděláním bez kvalifikace.
Nepříznivou sociální situaci je třeba posuzovat zejména podle níže
uvedených ustanovení zákona o sociálních službách:


-

§ 1 odst. 1 zákona o sociálních službách: Tento zákon upravuje
podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v
nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím
sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání
oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy
v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb
a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

-

§ 2 odst. 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: Rozsah a
forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních
služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí
vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na
osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat
je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému
setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a
posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby,
aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a
základních svobod osob.

-

§ 3 písm. b) zákona o sociálních službách: nepříznivou sociální
situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci,
životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a
zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných
závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení
podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním
vyloučením,

-

§ 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Služby
sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a
psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich
přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy
toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a
zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v
nejméně omezujícím prostředí.

-

§ 53 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Služby
sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení
osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci,
životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
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společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a
oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem
služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich
nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a
šířením nežádoucích společenských jevů.
Příklad: DpS – uživatelka, 78 let, na naléhání rodiny podepsala
žádost o přijetí do DpS záhy po dlouhodobé hospitalizaci, kdy
byla přechodně oslabená, psychicky labilní a rodina měla za to,
že ve svém domku nemůže sama být. Sociální pracovník služby
neposkytl uživatelce a její rodině informace o možnosti využití
pečovatelské služby, osobní asistence, možnosti přestěhování do
bytu zvláštního určení v místě jejího bydliště. Sociální pracovník
nezjišťoval potřeby uživatelky, převzal pohled rodiny. Uživatelka
se po měsíci pobytu v DpS fyzicky stabilizovala, je na službě zcela
nezávislá, trpí depresemi, v zařízení je nespokojená, touží po
návratu domů. Uživatelka postupně ztrácí své schopnosti a
dovednosti v oblasti péče o domácnost a zajištění stravování,
protože v zařízení její poskytována strava, péče o domácnost,
ošacení, atd. jako součást podpory služby. Její nepříznivou
sociální situaci – oslabení vlivem nemoci a dlouhodobé
hospitalizace bylo možno řešit s podporou služby PS, OA a
běžných veřejných služeb v jejím přirozeném prostředí.
Příklad: DpS – uživatelka požádala o pobyt v zařízení proto, že
bydlela na samotě a nebyla již fyzicky schopná zajišťovat si otop
a větší úklid. Na doporučení obce zažádala o přijetí do DpS a ten
jí vyhověl. Po příchodu do zařízení poskytovatel zjistil, že
uživatelka je na službě téměř nezávislá (potřebuje minimální
podporu při koupání), v zařízení je jí dlouhá chvíle, vyžaduje
pozornost ostatních uživatelů a to i proti jejich vůli a pozornost
pracovníků.
Situaci uživatelky neřešila obec, nezkoumala, zda by pomoc
uživatelce nebylo možnost zajistit podporu PS, sousedů, resp.
nabídkou bydlení v bytě zvláštního určení (bývalé domy
s pečovatelskou službou).
Příklad: AD pro muže – uživatel, mladý muž, žije v AD již 5 let. Po
odchodu z dětského domova neměl práci a bydlení. Je vyučený,
nyní pracuje, je na službě zcela nezávislý, využívá jen ubytování.
Služba vysvětluje jeho pobyt ve službě tím, že ubytování v místě
není možné sehnat.
Uživatel není v takové nepříznivé sociální situaci, která by ho
opravňovala k využití služby AD – měl by být podporován ve
snaze získat běžné ubytování (podnájem, ubytovna) i mimo místo
stávajícího pobytu a hledání práce v místě, kde získá bydlení.
Příklad: PS – uživatel – senior využívá službu PS, donášku oběda.
Je vdovec a neumí vařit. Jinak je na službě zcela nezávislý, nepřeje
si, aby ho služba navštěvovala doma, stačí, když mu předá
jídlonosič na chodbě. Uživatel se domnívá, že jeho věk (80 let) ho
opravňuje k využívání sociální služby, je nepříznivou sociální
situací. Služba nenabídla uživateli možnost dovážky oběda
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komerční službou.
V pobytových službách pro seniory může kontrolní orgán
zjistit, že mezi uživateli s nízkou mírou podpory jsou uživatelé,
kteří do služby přešli z původní služby (penzion) a dosud
kromě bydlení a stravování podporu poskytovatele
nepotřebují. Toto zjištění kontrolní orgán zaznamená do
kontrolního protokolu. Nesplnění smluvního závazku by
v tomto případě nemělo být sankcionováno.
Poskytovatel vytváří s uživatelem individuální plán, který reaguje
na všechny zjištěné potřeby uživatele, pokud je nenaplňuje jiný
subjekt.


Kontrolní orgán si vyžádá k vybranému vzorku uživatelů (10 20%) záznamy o naplánované podpoře služby (tzv. individuální
plány). Kontrolní orgán zjišťuje, zda potřeby, které byly
v záznamu o zjištění potřeb identifikovány jako nenaplněné, jsou
obsaženy v individuálním plánu, tj. jestli podpora služby k jejich
naplnění směřuje. Kontrolní orgán současně ověřuje, zda intenzita
a forma podpory odpovídá věku, zdravotnímu stavu a situaci
uživatele.



Kontrolní orgán potřebuje dokumentaci uživatele, aby mohl
zkontrolovat naplnění závazku, který poskytovateli plyne ze
smlouvy uzavřené s poskytovatelem.
Příklad: Denní stacionář: uživatel, 8 let, s kombinovaným
postižením má zpracovaný individuální plán, jehož obsah nebyl tři
roky upraven, přestože potřeby 5 a 8 letého dítěte se liší (např.
forma komunikace) a tomu by měly odpovídat i odlišné (věku a
stavu odpovídající) způsoby podpory.

Bod 3.4


Poskytovatel je povinen (§ 88 písm. f) zákona o sociálních
službách) písemné záznamy vést. O plánování služby jednotlivým
uživatelům budou nejlépe vypovídat pracovníci, kteří jsou s nimi
v přímém kontaktu, a zejména ti z nich, kteří jako tzv. klíčoví
pracovníci individuální plány zpracovávají.
Příklad: DZR – uživatelka – seniorka byla do služby přijatá s tím, že
ztrácí schopnost rozumně uvažovat, zapomíná, neorientuje se ani
v prostředí ani v osobách a v čase. Individuální plán je nastaven na
podporu uživatelky při hygieně, při skupinových společenských
aktivitách, stravování, ale v oblasti orientace, která je pro
uživatelku tou nejdůležitější nenaplněnou potřebou, plán chybí, tj.
pracovníci nemají rozvrženo, jak často informují uživatelku o čase,
jak ji podporují, aby věděla, kdo s ní hovoří, jak jí pomáhají vyznat se
v pokoji, v budově, atd.
Příklad: NDC – uživatel, starší muž – služba identifikovala jeho
potřebu se občas umýt, vyměnit si oblečení, najíst se. V rozhovoru je
zjištěno, že muž trpí rozsáhlým kožním onemocněním, které
v záznamu o potřebách chybí. Individuální plán není nastaven na
pomoc se zajištěním zdravotní péče a podporu uživatele v řešení
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zdravotního problému.
Příklad: CHB – uživatelka, mladá žena začala využívat službu CHB
po odchodu z domova pro osoby se zdravotním postižením. Služba
identifikovala její potřebu podpory v oblasti péče o domácnost a
využívání veřejných služeb, přirozenou potřebu samostatného
běžného bydlení mimo zařízení ignoruje a podporuje uživatelku
v přesvědčení, že CHB je nejvhodnější formou bydlení pro ni.
Příklad: NZDM – uživatel, osmiletý chlapec, dochází do služby často
s modřinami. Podpora služby v oblasti, event. ochrany chlapce není
naplánovaná (kontakt s OSPOD, školou) s poukazem na to, že
chlapec o původu modřin nechce mluvit a služba nezná jeho jméno,
takže nemůže intervenovat. Individuální plán obsahuje podporu
v oblasti sportu a tance. Zásadní potřeba chlapce – bezpečí, není
s podporou služby naplněna.
Poskytovatelem naplánovaná a realizovaná podpora vede
uživatele k řešení nepříznivé sociální situace, podporuje ho
v soběstačnosti a samostatnosti a usiluje o jeho sociální začlenění.

Bod 3.5



Kontrolní orgán sleduje v dokumentaci uživatelů, jak se situace
uživatele s podporou služby mění a to buď v tom smyslu, že
uživatel po určité době službu opouští (nebo k tomu podpora
služby jasně směřuje), nebo že uživatel již nestrádá, nežije
v nedůstojných podmínkách.



Kontrolní orgán hledá důkazy o řešení nepříznivé sociální situace
rovněž v rozhovoru s pracovníky poskytovatele a rozhovorech s
uživateli služby.



Poskytovatel nemůže dlouhodobě neměnnou situaci uživatele
odůvodňovat nechutí uživatele převzít odpovědnost za svou
situaci. V tom případě by takovým postojem podporoval závislost
uživatele na službě.
Příklad: – pozitivní - DpS – uživatel vysokého věku žil sám, vzhledem
k mnoha zdravotním problémům trpěl bolestmi, pohyboval se
s velkými obtížemi, terénní služba nebyla schopná mu poskytovat
péči dlouhodobě i v noci, kdy několikrát upadl a přivodil si zranění.
Po příchodu do zařízení má pravidelnou péči zdravotníků i
pečovatelů, jeho zdravotní stav se díky intervenci služby zlepšil,
lékař k němu pravidelně dochází, je podporován v pravidelné
konzumaci léků tišících bolest. Komunikuje s ostatními uživateli
služby, služba mu umožňuje návštěvu společenských akcí v zařízení.
Po zlepšení zdravotního stavu ho služba začala podporovat v tom,
aby alespoň část péče o sebe zvládal sám (sám se oholí, pokud mu
služba nachystá holicí potřeby, sám si obleče košili). Znovu čte a
poslouchá rádio.
Příklad: SR – mladý muž s Downovým syndromem dochází do služby
sociální rehabilitace, jeho snem je najít si zaměstnání. Služba ho
podporuje v získání sociálních dovedností, které jsou pro získání
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zaměstnání nutné. Služba pomáhá uživateli získávat informace o
vhodných zaměstnáních, doprovází ho na jednání s možnými
zaměstnavateli. Po roce využívání služby získá uživatel zaměstnání
– denně dvě hodiny uklízí kanceláře malé firmy.
Příklad: – negativní - TP – služba kontaktuje mladého muže, který
spolu s kamarády pobývá často v parku. Mladík nemá práci, nemá
dokončenou střední školu, bydlí u rodičů. Služba vede mladíka jako
uživatele více než rok, hovoří s ním o jeho situaci, nabízí návštěvu
úřadu práce, podporu při sepsání životopisu, webové stránky
s nabídkou zaměstnání. Mladík na nabídky reaguje tvrzením, že
úřad práce nenabízí žádnou práci, kterou by mohl bez kvalifikace
vykonávat, nic mu zatím nechybí, nevidí důvod proč svůj život měnit.
Služba mladíka dál vede jako uživatele, setkává se s ním. Tvrdí, že
setkání mají pro uživatele význam, má si s kým promluvit.
Příklad: STD – do služby dochází mladá žena, zručná, po dvou letech
využívání služby má dostatečné sociální dovednosti i zručnost, se
kterou by se mohla ucházet o zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Služba uživatelku nepodporuje ve směřování na otevřený trh práce,
potvrzuje jí, že v STD má dobré kamarády, příjemné pracovníky a
zajímavou práci a že by u zaměstnavatele podobné podmínky
neměla, „lidé by na ni nebyli hodní“. Uživatelka se domnívá, že do
služby může docházet neomezeně dlouho.
Příklad: SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením – službu
využívá 6 seniorek, které 2x týdně tráví odpoledne v ambulantní
službě německou konverzací, diskusí o tématech, která je zajímají.
Kromě potřeby setkávat se nemají uživatelky služby nenaplněné
potřeby, nejsou fyzicky závislé na pomoci další osoby, nejsou
dezorientované. Služba neuvažuje o podpoře uživatelek, aby si
setkávání organizovaly samy, bez přítomnosti odborné pracovnice
služby.
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3.4 Práce s Kontrolním listem pro vedení rozhovoru
s uživatelem

Obecně



Rozhovor je jedním z možných důkazů o nesplnění závazku
poskytovatele, který je třeba ověřit z dalších zdrojů (rozhovor
s pracovníky, dokumentace uživatele). Pokud kontrolní orgán
získá od uživatele informace, které potvrzují nenaplnění závazku
poskytovatele, uvede obsah rozhovoru do Kontrolního listu a
uživatele tam uvede pod kódem, nikoliv jménem.



Do formuláře Rozhovor s uživatelem je vhodné uvádět přímou řeč
uživatele, zvláště pokud má kontrolní orgán podezření na
nenaplnění závazku poskytovatele.



Formulář je pomůckou pro strukturovaný rozhovor s uživatelem –
kontrolní orgán může využít otázky ve formuláři a zaznamenat do
formuláře odpovědi uživatele.



Kontrolní orgán nemusí využít všechny otázky uvedené ve
formuláři, ty jsou jen inspirací pro vedení rozhovoru.

Poskytovatel mapuje a vykazuje potřeby uživatelů sociální služby
ve struktuře dle Regionální karty příslušné sociální služby.


Kontrolní orgán využije jako podklad k rozhovoru písemný
záznam o zjišťování potřeb uživatele, se kterým vede rozhovor.



Kontrolní orgán se uživatele ptá zejména na ty oblasti podpory,
které nejsou v jeho dokumentaci vyplněny, a ověřuje, že uživatel
nemá v této oblasti potřebu podpory služby.



Kontrolní orgán se zaměřuje na oblasti, ve kterých by konkrétní
uživatel mohl vnímat potřebu podpory, neptá se na oblasti a
témata, ve kterých uživatel zjevně podporu nepotřebuje.

Bod 1

Příklad: CHB – mladý muž s lehkým mentálním postižením, velmi
pečlivě oblečený a upravený nemá v záznamu o zjištění potřeb
uvedenou oblast péče o sebe – Kontrolní orgán nebude v rozhovoru
zjišťovat, zda v této oblasti potřebuje podporu.
Poskytovatel poskytuje sociální službu osobám v nepříznivé
sociální situaci. Poskytovatel neposkytuje sociální službu osobě,
která může svou nepříznivou sociální situaci řešit s podporou
takové sociální služby, která jí poskytne podporu v přirozeném
prostředí / jejíž poskytnutí povede k sociálnímu začlenění osoby.

Bod 2

Kontrola tohoto bodu závazku je zvlášť obtížná, protože udržet
odstup od konkrétní situace uživatele a od argumentace služby
nebývá snadné. Kontrolní orgán musí vždy vycházet ze smyslu
zákona o sociálních službách a účelu sociální služby tak, jak je
formulovaná v základních zásadách zákona (§ 2 odst. 2), v § 38 a §
53 zákona:
- § 2 odst. 2 zákona o sociálních službách: Rozsah a forma pomoci
a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí
zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z
individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby
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aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat
je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému
setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a
posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být
poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby,
aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a
základních svobod osob.
- § 38 zákona o sociálních službách: Služby sociální péče
napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném
sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře
zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a
zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální
péče v nejméně omezujícím prostředí.
- § 53 zákona o sociálních službách: Služby sociální prevence
napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou
tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a
způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů
trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální
prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé
sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.


Kontrolní orgán se v otázkách zaměří důsledně na to, zda uživatel
kontaktoval jiné sociální služby, které mu mohly pomoci
v přirozeném prostředí (pokud se jedná o uživatele pobytové
služby), zda mu takové služby nabídl poskytovatel, nebo zda
stejnou službu, jakou mu poskytuje poskytovatel, nemůže
poskytnout jiná veřejná služba, respektive jiný subjekt.
Příklad: Pečovatelská služba - manželé 75 let, žijící ve vlastním
rodinném domě, se zdravotními obtížemi, které nezakládají nárok
na čerpání příspěvku na péči, využívají pečovatelskou službu ke
čtvrtletnímu, tzv. velkému úklidu domácnosti, dvakrát týdně si
nechávají dovézt oběd a jedenkrát týdně tzv. velký nákup. Běžný
nákup zajišťuje manžel, a to buď pěšky, nebo autem.
Závěr: Manželská dvojice se nenachází v nepříznivé sociální situaci.
Jejich situaci je možné řešit pomocí běžných veřejných služeb.
Příklad: NZDM - dívka - 10 let, miluje koně, rodiče ji vozí do 10 km
vzdálené služby, kde se 2krát týdně stará o koně a jezdí na koni.
Rodiče nejsou schopni hradit komerčně nabízený jezdecký kroužek.
Rodiče považují prostředí za bezpečné a podnětné pro svou dceru.
Dívka má možnost se na pracovníky obrátit, pokud ji něco trápí,
nejčastěji si s pracovníky povídá o svých vztazích s vrstevníky.
Závěr: Dívka nevykazuje žádné potřeby, které jsou znakem
nepříznivé sociální situace. Adekvátní podporou by bylo poradenství
o možnostech řešení situace a zajištění běžných volnočasových
aktivit.
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Příklad: DpS - uživatelka, 80 let, chodící s hůlkou. Podporu služby
využívá jako dohled při koupání nebo sprchování, kdy se obává pádu
a pracovníci ji připomínají užití léků. Paní čerpá podporu v oblasti
přípravy stravy (dochází do jídelny na jídlo), úklidu (zajištěn
pravidelně uklízečkou zařízení), praní prádla (zajištěno pravidelně
v prádelně zařízení). Podpora v těchto oblastech vyplývá z provozu
a nastavení poskytování služby všem uživatelům a není u uživatelky
specifická.
Závěr: Nepříznivá sociální situace uživatelky může být řešena
pomocí terénní služby, využívání pobytové služby vede k závislosti a
ztrátě zbylých dovedností uživatelky.
Příklad: DOZP - muž 28 let s mentálním postižením, žil dosud
s matkou v běžném bytě, po smrti matky, před 5 měsíci, byl umístěn
do DOZP. Za života matky vykonával všechny běžné činnosti
v domácnosti společně s matkou. Některé činnosti byl schopen
vykonávat sám např. nakoupit běžný nákup v blízké samoobsluze.
Podporu služby využívá v oblasti hygieny a péče o sebe ve formě
připomenutí dané činnosti. Čerpá podporu v oblasti přípravy stravy
(dochází do jídelny na jídlo), úklidu (zajištěn pravidelně uklízečkou
zařízení), praní prádla (zajištěno pravidelně v prádelně zařízení).
Podpora v těchto oblastech vyplývá z provozu a nastavení
poskytování služby všem uživatelům a není u něho
individualizovaná.
Závěr: Nepříznivou sociální situace mladého muže je možné řešit
pomocí kombinace terénní a ambulantní služby.
Poskytovatel vytváří s uživatelem individuální plán, který reaguje
na všechny zjištěné potřeby uživatele, pokud je nenaplňuje jiný
subjekt.


Bod 3

Kontrolní orgán může k rozhovoru využít přímo plán podpory
služby, tzv. individuální plán uživatele a nad jednotlivými
záznamy ověřovat, zda uživatel skutečně podporu ve vyznačených
oblastech dostává, v čem podpora spočívá, zda uživatel ví, jak ho
má služba podporovat, event. kdo další se na jeho podpoře podílí.
Příklad: PS – uživatelka, 78 let, žije ve svém bytě v domě se synem a
jeho rodinou. Uživatelka je plně orientovaná, ochrnutá na spodní
polovinu těla, leží na válendě vedle postele má lahvičku s dudlíkem.
Pečovatelská služba jí zajišťuje 3x denně podání stravy a podporu
při osobní hygieně. Hlavním podnětem je pro uživatelku její kočka.
Závěr: služba nedostatečně posoudila potřeby uživatelky, nenavrhla
pomůcky, které by mohly zvýšit soběstačnost uživatelky (polohovací
postel, vhodné křeslo, ve kterém by se sama mohla najíst, drobné
pomůcky pro bezpečné pití, atd.).
Příklad: NZDM – uživatel, 10 let, žije sám s matkou. Služba
identifikovala jeho neschopnost kontrolovat agresivní projevy.
V rozhovoru chlapec pracovníkovi služby sdělil, že často zůstává
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v bytě sám i několik dní, protože matka odjíždí na služební cesty do
zahraničí. Individuální plán je nastaven na podporu změny chování
chlapce – oblast vztahů s vrstevníky, vztahů k autoritám ve škole.
Závěr: Plán nereaguje na zjištěnou potřebu v oblasti ochrany práv
chlapce a neřeší nepříznivou sociální situaci (zanedbávání péče).
Poskytovatelem naplánovaná a realizovaná podpora vede
uživatele k řešení nepříznivé sociální situace, podporuje ho
v soběstačnosti a samostatnosti a usiluje o jeho sociální začlenění.


Kontrolní orgán v rozhovoru zjišťuje, jak se situace uživatele
změnila s podporou služby a zda, zejména při dlouhodobém
využívání služby, nevzniká u uživatele opačný efekt – závislost na
péči (službě). Nejvyšší riziko u služeb tzv. péčového charakteru je
zaměření služby na zajištění osobní čistoty uživatele, nasycení
uživatele, čistoty a uspořádání obývaného prostoru, a ne na
podporu jeho samostatnosti.



Kontrolní orgán při ověřování nastavení poskytované podpory se
zaměřuje na zhodnocení míry podpory, která je uživateli
poskytována – zda podporuje zachování zbylých schopností a
dovedností uživatele, event. zda je rozvíjí.
Příklad: DpS – uživatel, 85 let, pohybující se obtížně s chodítkem, na
delší vzdálenosti s pomocí pojízdného křesla. Služba uživateli obléká
všechno oblečení, češe mu vlasy, umývá obličej, ačkoliv pohyb rukou
nemá omezený, je schopen si obléci i košili a svetr. Služba
argumentuje nechutí uživatele, uživatel argumentuje tím, že za
službu platí, a proto od ní může žádat veškerý servis.
Závěr: Nevyužívání zbylých schopností povede časem k plné
závislosti uživatele na druhé osobě.

Bod 4

Příklad: Odlehčovací služby – uživatelka, 64 let, po náhlé mozkové
příhodě. Do služby přišla s přáním vrátit se do domácího prostředí.
Hlavní překážku spatřovala v oblasti samostatného pohybu a
inkontinence. Po 6 měsících pobytu v zařízení je uživatelce
poskytována podpora v oblasti výměny inkontinenčních pomůcek
(nácvik chození na WC či WC křeslo zatím neprobíhá) a uživatelka
tráví celý den na lůžku (nácvik chůze neprobíhá).
Závěr: K identifikovaným potřebám nebyla naplánována podpora,
která by vedla k řešení nepříznivé situace a podporovala paní
v soběstačnosti a samostatnosti.


Podporu samostatnosti je nutné sledovat i u uživatelů s vysokou
mírou závislosti na službě. Často je obtížné zjistit, kdy je podpora
služby oprávněná, přestože je uživatel úkonu schopen sám.
Příklad: AD – uživatelka, 25let, zdravá, orientovaná, je na jednání
s úřady doprovázena pracovnicí. Kontrolní orgán požádá o
vysvětlení pracovníka služby, a ten uvede, že žena při první
negativní reakci úředníka z jednání odchází, protože není schopná
čelit nevstřícnému jednání. Služba proto správně usoudila, že
s opakovanou podporou služby se může uživatelka naučit jednání
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s úřady, a navíc to urychlí proces vyřízení její žádosti.


Poskytovatel musí být schopen kontrolnímu orgánu u každého
uživatele sdělit, kam svou podporu směřuje (jaký je společný cíl
nebo jaké jsou společné cíle uživatele a služby, a zda tyto cíle
korespondují s požadavky zákona).
Příklad: AD – uživatelka, mladá matka s dítětem předškolního věku,
požaduje na službě telefonické intervence na úřadu práce, protože
„neumí tak dobře mluvit“. Odmítá nabídku služby na doprovod na
úřad a podporu při vyřizování. Služba vyjednává za uživatelku,
přestože ta by byla schopná na úřadě sama jednat.
Závěr: Služba potvrzuje uživatelce, že je možné nepřevzít
odpovědnost za změnu její situace.
Příklad: TP – uživatel, mladý muž, 19 let, chodí hrát 6 měsíců
s pracovníkem služby „fotbálek“, aniž by formuloval potřebu
podpory služby. Mladý muž je veden jako uživatel služby a
pracovník tvrdí, že hra je cesta k bližšímu kontaktu s uživatelem,
kterého časem bude podporovat v hledání zaměstnání nebo
pokračování ve studiu.
Závěr: Služba nemá stanoveny časové hranice pro zjišťování potřeb
uživatelů, nepodává jasné informace o tom, že spolupráce s ní musí
směřovat k sociálnímu začlenění a k opuštění služby.

Náslech



Možným zdrojem informací je i náslech rozhovoru pracovníka
s uživatelem (např. v případě návštěvy pracovníka v domácnosti
poskytovatele, nebo u poskytovatele, který poskytuje službu
telefonicky), kdy by návštěva pracovníka a následný rozhovor
Kontrolního orgánu s uživatelem byly z časových nebo jiných
důvodů pro uživatele zatěžující.



Náslech je možné využít u služeb, které jednají s uživateli
především po telefonu.



V obou případech požádá kontrolní orgán poskytovatele, aby
získal souhlas uživatele s náslechem, a aby ho informoval o
možnosti odmítnout přítomnost kontrolního orgánu. Kontrolní
orgán se řídí informacemi poskytovatele, zejména u služby
telefonické krizové pomoci.



Zjištění z náslechu rozhovoru je možné zaznamenat také do
pomocného formuláře Rozhovor s uživatelem.



Pokud se uživatel obtížně vyjadřuje, je možné, aby kontrolní orgán
doprovázel pracovníka služby, který s uživatelem bude
komunikovat a v jeho přítomnosti může představit i individuální
plán a záznam o zjišťování potřeb. I v tom případě je nezbytné
získat souhlas uživatele s přítomností kontrolního orgánu a je
třeba zvlášť dbát na to, aby se v rozhovoru pracovník nedotýkal
témat, která jsou pro uživatele intimní.



Zjištění získaná v doprovázení lze zaznamenat do formuláře

Doprovázení
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Rozhovor s uživatelem.
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4

Vzor Kontrolního
listu6

6

veškeré formuláře, které jsou součástí metodiky, jsou doporučené, lze je vždy přizpůsobit podmínkám
konkrétní prováděné kontroly
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Identifikační údaje o kontrolované osobě a sociální službě:
Kontrolovaná osoba:
Číslo smlouvy:
Název sociální služby:
Identifikátor služby:
Výše poskytnutých
finančních prostředků na
základě smlouvy:
Kontrolu na místě
provádí:
Datum provedení kontroly
na místě:
Předmět kontroly na
místě:
Typ kontroly:

Formulář je rozdělen s ohledem na kontrolovanou oblast do 4 částí:
1. Finanční část
2. Věcná (obsahová) část – kvantitativní oblast
3. Věcná (obsahová) část – kvalitativní oblast
4. Kontrola ostatních povinností
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4.1 Finanční část
Čerpání finančních prostředků
1.1

Ano,
Ano,
s přip
v pořá
omínk
dku7
ou8

Ne9

010

Vede poskytovatel účetnictví v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví?
Komentář:
Kontrola, zda existuje vnitřní předpis nebo směrnice organizace vztahující se k např. k oběhu
účetních dokladů, zda existuje účtový rozvrh atd. Kontrola, zda jsou dodržovány stanovené
náležitosti účetních dokladů apod.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.2

Vede poskytovatel ve vnitropodnikovém účetnictví
veškeré výnosy a náklady spojené s poskytováním
základních činností sociální služby odděleně od
případných výnosů a nákladů spojených s jinými
službami organizace (popř. fakultativními činnostmi
služby)?
Komentář:
Ověření systému vedení odděleného účetnictví, tj. analytická evidence, střediskové účetnictví.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.3

Jsou poskytnuté finanční prostředky využity pouze na
úhradu uznatelných nákladů (výdajů) v souvislosti
s poskytováním základních činností sociální služby a
v souladu s předmětem a účelem smlouvy?

7

Ano, v pořádku – v pořádku, bez závad
Ano, s připomínkou – v pořádku s drobnými nedostatky či připomínkami
9
Ne – není v pořádku
10
0 – nerelevantní
8
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Čerpání finančních prostředků

Ano,
Ano,
s přip
v pořá
omínk
dku7
ou8

Ne9

010

Komentář:
Jedná se o ověření uznatelnosti nákladů (výdajů) ve vztahu předmětu a účelu smlouvy, tj. zda
náklad souvisí s poskytováním základních činností stanovených smlouvou pro příslušný druh
a formu sociální služby dle struktury rozpočtu. Účetní doklady musí splňovat náležitosti
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Náklady musí být skutečně uhrazeny, tato skutečnost se
ověří z výpisu z účtu nebo výdajového pokladního dokladu.
V případě, že poskytovatel služby čerpá finanční prostředky z poskytnuté dotace i na tzv.
společné náklady (tj. náklady společné příslušné sociální službě a jiným činnostem
poskytovatele služby), doloží, podle jakého prokazatelného kritéria zahrnul odpovídající
podíl společných nákladů v rámci nákladů příslušné sociální služby (např. metodiku
propočtu apod.).
Pokud nebudou kontrolovány všechny doklady, je nutné v Kontrolním listu uvést seznam
dokladů, které byly na místě zkontrolovány.
1.3.1 Jsou osobní náklady (pol. 1) uznatelné a v souladu
s předmětem a účelem smlouvy?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.3.2 Jsou náklady na pořízení dlouhodobého majetku
(pol. 2.1) uznatelné a v souladu s předmětem a účelem
smlouvy?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.3.3 Jsou náklady na potraviny (pol. 2.2) uznatelné a v
souladu s předmětem a účelem smlouvy?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.3.4 Jsou náklady na kancelářské potřeby (pol. 2.3)
uznatelné a v souladu s předmětem a účelem smlouvy?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.3.5 Jsou náklady na pohonné hmoty (pol. 2.4)
uznatelné a v souladu s předmětem a účelem smlouvy?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

97

Čerpání finančních prostředků

Ano,
Ano,
s přip
v pořá
omínk
dku7
ou8

Ne9

010

1.3.6 Jsou náklady na jiné spotřebované nákupy (pol.
2.5) uznatelné a v souladu s předmětem a účelem
smlouvy?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.3.7 Jsou náklady na služby (pol. 2.6) uznatelné a v
souladu s předmětem a účelem smlouvy?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.3.8 Bylo ověřeno, že náklady na odpisy (pol. 2.7)
nejsou hrazeny z dotace?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.3.9 Jsou ostatní náklady (pol. 2.8) uznatelné a v
souladu s předmětem a účelem smlouvy?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.4

Je sociální služba, na kterou je poskytnuta dotace,
financována i z jiných zdrojů?
Komentář:
Jedná se o ověření výše výnosů služby (zdrojů financování) vykázaných poskytovatelem
v závěrečné zprávě. Kontrola by měla ověřit, zda služba získala finanční prostředky z jiných
zdrojů než jen z rozpočtu KK, úplnost vykázaných zdrojů financování na základě informací
z účetnictví (kontrolovaných účetních záznamů a účetních knih). Kontrola by měla vést i
k ověření, zda poskytovatel služby postupuje v souladu s právními předpisy, zejména
zákonem o sociálních službách, např. při zpracování vnitřních předpisů, stanovení výše
úhrad uživatelům za poskytování sociální služby (u vybraného vzorku uživatelů služby),
vyúčtování odebraných činností a úkonů a vrácení (části) zaplacené úhrady za neodebrané
služby.
Pokud nebudou kontrolovány všechny doklady, je nutné v Kontrolním listu uvést seznam
dokladů, které byly na místě zkontrolovány.
1.4.1 Jsou uvedeny úhrady od uživatelů sociální služby a
byly stanoveny v souladu s platnými právními
předpisy?
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Čerpání finančních prostředků

Ano,
Ano,
s přip
v pořá
omínk
dku7
ou8

Ne9

010

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.4.2 Jsou uvedeny platby z veřejného zdravotního
pojištění, je-li zdravotní péče zajišťována vlastními
zaměstnanci poskytovatele?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

1.5

Bylo ověřeno, že poskytovatel sociální služby dodržuje
pravidla pro vykazování DPH
Komentář:
Uvést, zda poskytovatel sociální služby nárokuje výdaje s DPH či bez DPH podle toho, jestli
má nebo nemá nárok na odpočet DPH u finančního úřadu.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:
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4.2 Věcná (obsahová) část – kvantitativní oblast
Obecná část

Plnění předmětu a účelu smlouvy

2.1

Ano, Ano,
v poř s přip
ádku omín
11
kou12

Ne13

014

Odpovídá místo plnění a poskytování služby místu
uvedenému ve smlouvě / žádosti / závěrečné zprávě?
Komentář:
Kontrola místa plnění a poskytování služby, územní dostupnosti služby uvedené ve smlouvě /
žádosti / závěrečné zprávě.
Kontrola územní dostupnost služby v rámci KK a adres/adresy zařízení v případě pobytové
sociální služby, adres/adresy ambulantního pracoviště v případě ambulantní formy sociální
služby, adresy místa zázemí pro terénní pracovníky a spádové oblast – lokality působnosti
v případě terénní formy služby.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

2.2

Je místo plnění a poskytování služby shodné s místem
uvedeným v registru poskytovatelů sociálních služeb/v
rozhodnutí o registraci služby?
Komentář:
V návaznosti na bod 2.1 je provedena formální kontrola souladu údajů obsažených ve
smlouvě / žádosti / závěrečné zprávě s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních
služeb, kontrola, zda ode dne uzavření smlouvy nedošlo ke změně tohoto údaje v registru
poskytovatelů sociálních služeb.
Jednotlivé údaje jsou kontrolovány pouze za předpokladu, že příslušný údaj je u
kontrolované služby v registru uveden.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

2.3

Odpovídá cílová skupina cílové skupině uvedené
v žádosti / závěrečné zprávě?

Ano, v pořádku – v pořádku, bez závad
Ano, s připomínkou – v pořádku s drobnými nedostatky či připomínkami
13
Ne – není v pořádku
14
0 – nerelevantní danému projektu
11
12
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Plnění předmětu a účelu smlouvy

Ano, Ano,
v poř s přip
ádku omín
11
kou12

Ne13

014

Komentář:
Kontrola cílové skupiny.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

2.4

Má poskytovatel služby nastaven systém pro sledování
naplnění
indikátorů?
Naplňuje
poskytovatel
požadované hodnoty indikátorů uvedené ve smlouvě?
Komentář:
Popis, jakým způsobem poskytovatel služby sleduje naplnění indikátorů, tj. jakým způsobem
eviduje kvantifikované počty.
Má pro tyto účely vytvořenu interní databázi (v elektronické podobě)?
Má poskytovatel služby rozpracovaná vnitřní pravidla pro sledování a vykazování hodnot
indikátorů a kdo v organizaci odpovídá za jejich naplňování v souladu se smlouvou? Jsou
tato pravidla srozumitelná a přesvědčivá vzhledem k uváděným hodnotám plnění
indikátorů?
Jakým způsobem poskytovatel služby prokázal plnění hodnot indikátorů za sledované
období?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

2.5

Zajišťuje poskytovatel poskytování sociální služby
svými zaměstnanci?
Komentář:
Popis, zda poskytovatel služby zajišťuje plnění základních činností služby (viz rozsah služby)
svými zaměstnanci či je plnění některých činností zajišťováno dodavatelsky (nákupem
služby).
Popis složení týmu pracovníků v přímé péči (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních
službách, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci, jiní odborní pracovníci) a vedoucích
pracovníků a administrativně-technických pracovníků.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:
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Plnění předmětu a účelu smlouvy

2.6

Ano, Ano,
v poř s přip
ádku omín
11
kou12

Ne13

014

Odpovídá skutečné personální zabezpečení služby
(počet úvazků pracovníků, struktura dle jednotlivých
pracovních pozic) hodnotám stanoveným ve smlouvě /
žádosti / závěrečné zprávě?
Komentář:
Popis, zda personální zabezpečení služby odpovídá co do struktury pracovních pozic a výše
jednotlivých úvazků (zejména v případě pracovníků v přímé péči) personálnímu zabezpečení
uvedenému ve smlouvě / žádosti / závěrečné zprávě.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

2.7

Je dodržena povinnost publicity finanční podpory od
Karlovarského kraje?
Komentář:
Kontroluje se dodržení povinnosti dle ustanovení článku IV odst. 4 smlouvy.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:
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Ověření splnění povinnosti příjemce zajistit
poskytování sociální služby v rozsahu stanoveném v
článku IV odst. 3 smlouvy. Ověření splnění povinnosti
příjemce vést evidenci kvantitativních indikátorů dle
článku IV odst. 7 smlouvy. Kontrola hodnot
kvantitativních indikátorů vykázaných v závěrečné
zprávě o poskytování sociální služby.
3.1

Ano, Ano,
v poř s přip
ádku omín
15
kou16

Ne17

018

Kontrola indikátorů – pobytová služba sociální péče.
Komentář:


Počet lůžek



Počet dnů poskytování (provozu) služby v roce



Celková kapacita počtu lůžko-dnů



Celkový skutečný využitý počet lůžko-dnů



Obložnost



Celkový počet uživatelů



Celkový počet unikátních uživatelů



Struktura uživatelů dle příspěvku na péči

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

3.2

Kontrola indikátorů – ambulantní a terénní služba
sociální péče.
Komentář:


Provozní doba – celkový počet hodin



Provozní doba – celkový počet dnů



Celkový počet uživatelů



Celkový počet unikátních uživatelů



Struktura uživatelů dle bez příspěvku na péči

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

15

Ano, v pořádku – v pořádku, bez závad
Ano, s připomínkou – v pořádku s drobnými nedostatky či připomínkami
17
Ne – není v pořádku
18
0 – nerelevantní
16
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Ověření splnění povinnosti příjemce zajistit
poskytování sociální služby v rozsahu stanoveném v
článku IV odst. 3 smlouvy. Ověření splnění povinnosti
příjemce vést evidenci kvantitativních indikátorů dle
článku IV odst. 7 smlouvy. Kontrola hodnot
kvantitativních indikátorů vykázaných v závěrečné
zprávě o poskytování sociální služby.
3.3

Ano, Ano,
v poř s přip
ádku omín
15
kou16

Ne17

018

Kontrola indikátorů – pobytová služba sociální
prevence a noclehárny.
Komentář:


Počet lůžek



Počet dnů poskytování (provozu) služby v roce



Celková kapacita počtu lůžko-dnů



Celkový skutečný využitý počet lůžko-dnů



Obložnost



Celkový počet uživatelů



Celkový počet unikátních uživatelů

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

3.4

Kontrola indikátorů – ambulantní a terénní služba
sociální prevence.
Komentář:


Provozní doba - celkový počet dnů



Provozní doba - celkový počet hodin



Celkový počet uživatelů (všechny druhy sociálních služeb kromě telefonické krizové
pomoci)



Celkový počet unikátních uživatelů (všechny druhy sociálních služeb kromě telefonické
krizové pomoci)



Celkový počet hovorů (pouze telefonická krizová pomoc)

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

3.5

Kontrola personálního zabezpečení sociální služby.
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Ověření splnění povinnosti příjemce zajistit
poskytování sociální služby v rozsahu stanoveném v
článku IV odst. 3 smlouvy. Ověření splnění povinnosti
příjemce vést evidenci kvantitativních indikátorů dle
článku IV odst. 7 smlouvy. Kontrola hodnot
kvantitativních indikátorů vykázaných v závěrečné
zprávě o poskytování sociální služby.

Ano, Ano,
v poř s přip
ádku omín
15
kou16

Ne17

018

Komentář:
Proces kontroly se zaměří na:


Pracovníci v přímé péči



Ostatní pracovníci

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:
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4.3 Věcná (obsahová) část – kvalitativní oblast
Plnění předmětu a účelu smlouvy, plnění povinností vyplývajících ze zákona o
sociálních službách
2.11

Poskytovatel mapuje a vykazuje potřeby uživatelů sociální služby ve struktuře dle
Regionální karty příslušné sociální služby.
Kontrolovaná oblast:


Smlouva (článek IV odst. 7)

Zdroje:





Evidence kvalitativních indikátorů
Osobní dokumentace uživatele (záznam ze sociálního šetření, individuální plán atd.)
Rozhovor s pracovníkem
Rozhovor s uživatelem (kód)

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

Důkazy:





Evidence kvalitativních indikátorů
Osobní dokumentace uživatele (záznam ze sociálního šetření, individuální plán atd.)
Rozhovor s pracovníkem (jméno, pracovní pozice)
Rozhovor s uživatelem (kód)

2.12 Poskytovatel vede evidenci kvalitativních indikátorů specifikovaných v Příručce
pro žadatele a příjemce.
Kontrolovaná oblast:


Smlouva (článek IV odst. 7)

Zdroje:


Evidence kvalitativních indikátorů ve struktuře Regionální karty příslušné sociální
služby

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

Důkazy:


Evidence kvalitativních indikátorů ve struktuře Regionální karty příslušné sociální
služby

2.13 Poskytovatel poskytuje sociální službu osobám v nepříznivé sociální situaci.
Poskytovatel neposkytuje sociální službu osobě, která může svou nepříznivou
sociální situaci řešit s podporou takové sociální služby, která jí poskytne podporu
v přirozeném prostředí / jejíž poskytnutí povede k sociálnímu začlenění osoby.
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Plnění předmětu a účelu smlouvy, plnění povinností vyplývajících ze zákona o
sociálních službách
Kontrolovaná oblast:


Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 1 odst. 1, § 38, § 53

Zdroje:




Osobní dokumentace uživatele (záznam ze sociálního šetření, popis nepříznivé
sociální situace včetně zjišťování potřeb uživatele)
Rozhovor s pracovníkem (jméno, pracovní pozice)
Rozhovor s uživatelem (kód)

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

Důkazy:




Osobní dokumentace uživatele (záznam ze sociálního šetření, popis nepříznivé
sociální situace včetně zjišťování potřeb uživatele)
Rozhovor s pracovníkem (jméno, pracovní pozice)
Rozhovor s uživatelem (kód)

2.14 Poskytovatel vytváří s uživatelem individuální plán, který reaguje na všechny
zjištěné potřeby uživatele, pokud je nenaplňuje jiný subjekt.
Kontrolovaná oblast:


ustanovení § 2 odst. 2 a § 88 písm. f) a h) zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách

Zdroje:




Osobní dokumentace uživatele (záznam ze sociálního šetření, popis nepříznivé
sociální situace včetně zjišťování potřeb uživatele)
Rozhovor s pracovníkem
Rozhovor s uživatelem

Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

Důkazy:




Osobní dokumentace uživatele (záznam ze sociálního šetření, popis nepříznivé
sociální situace včetně zjišťování potřeb uživatele)
Rozhovor s pracovníkem (jméno, pracovní pozice)
Rozhovor s uživatelem (kód)

2.15 Poskytovatelem naplánovaná a realizovaná podpora vede uživatele k řešení
nepříznivé sociální situace, podporuje ho v soběstačnosti a samostatnosti a usiluje o
jeho sociální začlenění.
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Plnění předmětu a účelu smlouvy, plnění povinností vyplývajících ze zákona o
sociálních službách
Kontrolovaná oblast:


ustanovení § 3 písm. b), § 38, § 53 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zdroje:




Osobní dokumentace uživatele (záznam ze sociálního šetření, popis nepříznivé
sociální situace včetně zjišťování potřeb uživatele)
Rozhovor s pracovníkem
Rozhovor s uživatelem

Důkazy:




Osobní dokumentace uživatele (záznam ze sociálního šetření, popis nepříznivé
sociální situace včetně zjišťování potřeb uživatele)
Rozhovor s pracovníkem (jméno, pracovní pozice)
Rozhovor s uživatelem (kód)
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4.4 Kontrola ostatních povinností
Ano, Ano,
v poř s přip
ádku omín
19
kou20

Další povinnosti stanovené smlouvou
4.1

Ne21

022

Byly provedeny kontroly sociální služby ze strany
jiných subjektů než kraje?
Komentář:
Uvést, zda a kdy byly provedeny kontroly čerpání finančních prostředků na poskytování
sociální služby do doby provedení kontroly – např. ze strany MPSV ČR, Nejvyššího
kontrolního úřadu, finančního úřadu apod.?
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

4.2

Realizoval
poskytovatel
z předchozích kontrol?

nápravná

opatření

Komentář:
Uvést, zda z kontrol dle bodu 4.1 plynuly pro poskytovatele nějaká zjištění, a zda a jak tato
zjištění byla poskytovatelem napravena/odstraněna.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

4.3

Archivace dokumentace.
Komentář:
Poskytovatel je povinen nejméně po dobu 10 let po ukončení finanční podpory služby v rámci
smlouvy uchovávat veškerou dokumentaci související s poskytováním služeb a čerpáním
finančních prostředků.
Uvést, zda existuje v organizaci postup, směrnice pro archivaci dokumentů. Uvést, zda
zohledňuje tento postup, směrnice stanovenou dobu pro archivaci dokumentů, tj. po dobu 10
let po ukončení finanční podpory.
Uvést, jakým způsobem jsou jednotlivé dokumenty archivovány.
Uvést, zda existuje osoba odpovědná za archivaci dokumentů v organizaci.

19

Ano, v pořádku – v pořádku, bez závad
Ano, s připomínkou – v pořádku s drobnými nedostatky či připomínkami
21
Ne – není v pořádku
22
0 – nerelevantní
20
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Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:

4.4

Oznámil poskytovatel veškeré skutečnosti, které
mohou mít vliv na plnění jeho povinností podle
smlouvy?
Komentář:
Uvést, zda se v průběhu realizace služby vyskytly skutečnosti, které měly či mohly mít vliv
na plnění smlouvy.
Uvést, jaký vliv měly tyto skutečnosti na plnění smlouvy.
Uvést, zda poskytovatel včas tyto skutečnosti oznámil.
Poznámky, připomínky, kontrolní zjištění:
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5

Vzor Kontrolního
listu pro vedení
rozhovoru s
uživatelem

111

Rozhovor s uživatelem
Identifikační údaje o osobě uživatele sociální služby:
Uživatel sociální služby:

kód

Název sociální služby:
Identifikátor služby:
Datum zahájení na základě
smlouvy s uživatelem:
Přizvaná osoba, nebo
zákonný zástupce:

Ano x ne

Datum rozhovoru:
Pracovník služby
přítomen u rozhovoru:

Ano x ne

Komentář rozhovoru
s klientem pracovníkem
služby:

Ano x ne

Zdroje informací k
rozhovoru:

-

Doplňující informace:

Osobní dokumentace klienta (záznam ze sociálního
šetření, individuální plán uživatele služby, záznam o
průběhu služby atp.)
Záznam o zjištěných potřebách dle Regionální karty
sociální služby
Pozorování
Rozhovor s pracovníkem služby
Náslech telefonického rozhovoru
Jiné: (vypsat)

Popis prostředí, okolností rozhovoru, rozpoložení a momentální
stav uživatele

Úvodní informace pro uživatele:
1. Upozornění na možnost odmítnutí, zápis souhlasu
2. Popis situace, která vyplynula z předložených zdrojů informací
3. Zaměření otázek směřovaných k uživateli služby
4. Stručný souhrn odpovědí uživatele služby (zákonného zástupce)
5. Závěr ze zjištěných skutečností
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Rozhovor s uživatelem – kód ………….

1

Poskytovatel mapuje a vykazuje potřeby uživatelů sociální služby ve struktuře dle
Regionální karty příslušné sociální služby.
Pomocný materiál:


záznam poskytovatele o potřebách uživatele,



individuální plán,



záznam o průběhu poskytování služby,



Regionální karta.

Zjištění z rozhovoru:

2

Poskytovatel poskytuje sociální službu osobám v nepříznivé sociální situaci.
Poskytovatel neposkytuje sociální službu osobě, která může svou nepříznivou
sociální situaci řešit s podporou takové sociální služby, která jí poskytne podporu
v přirozeném prostředí / jejíž poskytnutí povede k sociálnímu začlenění osoby.
Pomocné otázky:


Co se stalo, že jste se rozhodl navštívit službu?



Zkoušel jste pomoc hledat ještě někde jinde? Na koho jste se obracel?



Jak jste svou situaci řešil, než jste začal využívat sociální službu?



Kdo Vám pomáhal dřív?



Kdo by Vám případně ještě mohl pomoci?



Co bylo hlavním důvodem, že jste začal využívat službu? (otázky relevantní u nových
uživatelů)

Zjištění z rozhovoru:

3

Poskytovatel vytváří s uživatelem individuální plán, který reaguje na všechny
zjištěné potřeby uživatele, pokud je nenaplňuje jiný subjekt.
Pomocný materiál:


záznam poskytovatele o potřebách uživatele,



individuální plán,



záznam o průběhu poskytování služby,



Regionální karta.
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Zjištění z rozhovoru:

4

Poskytovatelem naplánovaná a realizovaná podpora vede uživatele k řešení
nepříznivé sociální situace, podporuje ho v soběstačnosti a samostatnosti a usiluje o
jeho sociální začlenění.
Pomocné otázky:


Podařilo se Vám společně se službou vyřešit nějakou část Vaší situace?



Už jste s pomocí služby něco vyřešil? Na co se zaměřujete teď?



Zlepšila/změnila se nějak Vaše situace, schopnost, dovednost za podpory služby?



Co jste pro tuto změnu udělal Vy, jak se na tom podílela služba?



Pomáhá Vám služba se vším, nebo něco dál děláte sám? Co například?



Odmítla Vám služba s něčím pomoci? Zvládl jste to sám?

Zjištění z rozhovoru:

V Karlových Varech dne 29.01.2016

Schválil:

Ing. Stanislava Správková
Vedoucí odboru sociálních věcí
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