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LEGISLATIVNÍ UKOTVENÍ









od roku 2010 stanovena povinnost vykazovat data o poskytovaných
sociálních službách za předchozí kalendářní rok
§ 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o kapacitě,
materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování
základních a fakultativních činností a financování jednotlivých sociálních
služeb, a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální
služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena
smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3
zákona o sociálních službách, a to pro účely analytické a koncepční
činnosti ministerstva.
Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen
tyto údaje sdělovat krajskému úřadu prostřednictvím elektronického
systému na tiskopisu předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30.6.
za předchozí kalendářní rok.
Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.

PODMÍNKY








výkaz sociálních služeb podává každý registrovaný poskytovatel
sociálních služeb za sledované období, ve kterém poskytoval sociální
službu bez ohledu na to, zda žádal či nežádal o dotaci ze státního
rozpočtu na poskytování sociálních služeb
poskytovatel sociálních služeb podává jednotný výkaz za všechny
poskytované sociální služby
nesplnění vykazovací povinnosti je správním deliktem (§ 107 odst. 2
písm. k) zákona o sociálních službách), za který může být uložena
pokuta až 50.000 Kč
Metodický pokyn MPSV ČR č. 6/2010 k vykazování dat o poskytovaných
sociálních službách

KOHO SE VYKAZOVACÍ POVINNOST (NE)TÝKÁ?




pokud do 30. 6.
 poskytovatel zanikne (právnická osoba) nebo zemře (fyzická
osoba), dochází k pozbytí platnosti registrace → povinnost zaniká
 poskytovateli je zrušena registrace (§ 82) → není povinen data
vykazovat
 poskytovatel zruší všechny (má-li jich více) registrované služby →
není povinen data vykazovat
poskytovatel poskytuje více sociálních služeb a registraci zruší pouze u
jedné z nich → povinnost nezaniká (stále je poskytovatelem)
 vykazuje data pouze za aktuálně poskytované služby

OBLASTI VYKAZOVÁNÍ






základní data o poskytovateli
základní data o sociální službě
objekty → informace o materiálním a technickém zajištění
zaměstnanci (karta zaměstnanců) → informace o personálním
zabezpečení služby
poskytované činnosti:





informace o ekonomickém zajištění → informace o financování
jednotlivých služeb




uživatelé (karta uživatelů) → informace o kapacitě sociální služby
anonymní činnosti

náklady a výnosy

v roce 2014 budě nově vykazováno za období roku 2013



použití restriktivních opatření
počet odmítnutých žadatelů o sociální službu

APLIKACE „POSKYTOVATEL“




v roce 2011 přechod od firmy Oksystem s.r.o. k firmě TECHNISERV IT, spol.
s.r.o.; aplikace běží v internetovém prohlížeči
odkaz: https://sos.mpsv.cz/poskytovatel





po načtení stránky se zobrazí okno pro vložení Uživatelského jména (Login) a
Hesla (Password)




nutnost vyšší verze internetového prohlízeče
musí být povoleny cookies, javascript a otevírání Popup oken pro doménu mpsv.cz

uživatelské jméno musí být zadáno v plném formátu (IDENTITY\es.jmeno.prijmeni)

uživatelská příručka:


na stránkách MPSV nebo dostupná přímo z aplikace

K ČEMU JE VYKAZOVÁNÍ DOBRÉ?


MPSV:
 jediný



přímý zdroj dat o sociálních službách

Kraj:
 přímý

zdroj dat o sociálních službách
 podklady pro komunitní plánování
 kontrola „dění“ v sociální službě, záruka kvality služeb
pro uživatele

DALŠÍ INFORMACE


www.mpsv.cz




Sociální služby > Vykazování dat o poskytovaných
sociálních službách

www.kraj-lbc.cz
Krajský úřad > Odbory > Odbor sociálních věcí > Aktuality
odboru
 Krajský úřad > Odbory > Odbor sociálních věcí > Oddělení
sociálních služeb > Vykazování dat o poskytovaných
sociálních službách - informace pro poskytovatele


