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dále jen „Poskytovatel “)
Poskytovatel je pověřen zajištěním dostupnosti poskytování hospicové péče za dále
stanovených podmínek:
1. Služba hospicové péče
1.1. Podle § 44a odst. 1 ZZS se za službu hospic považuje poskytování zdravotní služby nevyléčitelně
nemocným pacientům v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních
hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta.
1.2. Podle § 44a odst. 2 ZZS poskytuje hospic pacientům a jejich osobám blízkým zpravidla i další
navazující služby podle jiných právních předpisů; těmito službami se rozumí zejména poskytování
služby sociálního poradenství nebo odlehčovací služby podle ZSS.
1.3. Podle Zásad poskytování veřejné podpory k zajištění dostupnosti hospicové péče v
Královéhradeckém kraji („Zásady“ ) ze dne 21. 5. 2018 může být zajištěním dostupnosti zdravotní
služby v rámci hospicové péče pověřen poskytovatel, který
a)

je oprávněn k poskytování příslušné sociální služby v rámci hospicové péče podle ZSS,
přičemž tato sociální služba je zařazena do krajské sítě sociálních služeb Královéhradeckého
kraje („Síť KHK“ ); a současně
b)
je oprávněn k poskytování příslušné zdravotní služby v rámci hospicové péče podle ZZS,
přičemž je schopen zajistit dostupnost příslušné zdravotní služby v požadovaném rozsahu a
kvalitě.
1.4. Královéhradecký kraj („Kraj“ ) před vydáním tohoto Pověření prověřil, že Poskytovatel podmínky
uvedené v bodě 1.3. splňuje.

2. Povinnosti Poskytovatele
2.1. Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:
a)
zajistit rozsah Služby definovaný v Příloze tohoto Pověření v plném rozsahu, za předpokladu
zajištění vyrovnávací platby z veřejných zdrojů (stát, Kraj, obce – tito společně dále jen
„Zadavatelé“) ve výši alespoň 90 % vypočtené vyrovnávací platby stanovené v Systému řízení sítě
– modul Vyrovnávací platba a za předpokladu potřebnosti Služby, v případě poklesu vyrovnávací
platby pod tuto hranici se uplatní postup dle článku 4.3 tohoto Pověření;

b)
c)
d)

vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a personálně
odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby stanovené právními
předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a dalšími právními jednáními či akty;
vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů Zadavatele;
informovat Kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv na plnění
povinností Poskytovatele souvisejících se zařazením do Sítě KHK.

3. Vyrovnávací platba
3.1. Financování Služby se v souladu s tímto Pověřením děje na bázi tzv. vyrovnávací platby, upravené
přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012) („Rozhodnutí Komise“ ).
3.2. Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých provozních potřeb)
vedle prostředků, které získá vlastní činností.
3.3. Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a optimálních výnosů
ze Služby.
3.4. Za nadměrné vyrovnání se považuje:
a)
nezajistí-li rozsah Služby stanovený v Příloze tohoto Pověření, ledaže tento stav byl způsoben
důvody hodnými zvláštního zřetele;
b)
výše rozdílu mezi náklady a výnosy, se zohledněním případného přiměřeného zisku, pokud ho
poskytovatel veřejných finančních prostředků (stát, obec, Kraj) umožní, a to za předpokladu, že
poskytovatel finančních prostředků neumožní převedení finančních prostředků vyrovnávací
platby do dalšího roku (max. 10 % vyrovnávací platby);
c)
obdrží-li Poskytovatel vyšší vyrovnávací platbu, než je optimální vyrovnávací platba, za
předpokladu, že Poskytovatel nezajistil vyšší rozsah nebo měřitelnou kvalitu poskytovaných
služeb, než je stanoveno v tomto Pověření.

4. Finanční zajištění Služby
4.1. Financování služby vyrovnávací platbou je koncipováno jako vícezdrojové, a to z prostředků
státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a dalších zdrojů.
4.2. Za účelem zajištění dodržení podmínek Pověření a zamezení nadměrnému financování Služby je
Poskytovatel povinen neprodleně informovat Kraj o všech finančních prostředcích, které má
obdržet resp. obdrží od třetích osob za účelem nebo v souvislosti s financováním Služby.
4.3. V případě, že nebude zajištěno financování služby v rozsahu stanoveném v čl. 2.1 písm. a) tohoto
Pověření, může Poskytovatel požádat Kraj a obce o úpravu rozsahu Služby stanovenou v Příloze
tohoto Pověření, a to na základě sjednaného dodatku k tomuto Pověření.

5. Přistoupení k Pověření ze strany ostatních zadavatelů
5.1. Vzhledem k tomu, že financování Služby je řešeno jako vícezdrojové, podílí se na celkové
vyrovnávací platbě dle článku 3 tohoto Pověření více Zadavatelů formou plateb na základě
různých právních titulů (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvek poskytnutý zřizovatelem
příspěvkové organizace, smlouva o zajištění služeb na základě veřejné zakázky apod.).
5.2. V souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise představuje Pověření jednotný akt, k němuž ostatní
Zadavatelé přistoupí formou deklarace obsažené v příslušném právním titulu (smlouvě, usnesení
orgánu o přiznání finanční podpory apod.), na základě něhož se budou spolupodílet na
financování vyrovnávací platby za Službu1 .

6. Doba Pověření
6.1. Poskytovatel je na základě tohoto Pověření pověřen výkonem hospicové péče na dobu od
1.1.2019 do 31.12.2021

1

Např. textem „Zadavatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování
hospicové péče vydané poskytovateli Královéhradeckým krajem dne pod čj………., s tím, že finanční podpora (dotace, cena
veřejné zakázky atd.) na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v
souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU) (Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012).“

Definice rozsahu Služby 2:

90_Nach_OKR_HOSP_0_0_0_0

Kód karty služby:

90_Nach_OKR_HOSP_0_0_0_0

Regionalita služby:

OKRES

Působnost služby:

OKRES -Náchod

E-mailový kontakt na službu:

reznickova@hospic.cz

Průměrný přepočtený počet
pracovníků přímé práce za rok:

4,77

Počet lůžek

2

Zpracovává se pro každou kartu služby

7. Prohlášení Poskytovatele
7.1. Poskytovatel prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Pověření a že mu není známa žádná
okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění povinností.

V Hradci Králové dne viz.datum elektronického podpisu
Za Kraj:

Digitally signed by PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Date: 2018.12.20 14:00:25 CET
Reason: Podepsáno
Location:

……………………………………….
Za Poskytovatele:

Digitally signed by Miroslav Wajsar
Date: 2018.12.18 17:24:26 CET
Reason: Podepsáno
Location:

……………………………………….

