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I. Úvod 

Právní předpisy Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 

odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 

závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu, spolu se Sdělením Komise – Rámec Evropské unie 

pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011) byly 

publikovány v Úředním věstníku dne 11. 1. 2012 a vstoupily v platnost dne 31. 1. 2012.  

Před jejich přijetím, resp. aplikací bylo v České republice poskytovateli v oblasti financování 

služeb obecného hospodářského zájmu uplatňováno rozhodnutí z roku 20051. Rámec 

společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

(2005/C 297/04) nenašel uplatnění ani v jednom případě. 

Pokud jde o použitelnost rozhodnutí z roku 2005 a rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, je 

vhodné uvést, že oba předpisy bylo možné využívat v určitém období současně, a to 

s odkazem na přechodné ustanovení uvedené v čl. 10 rozhodnutí 2012/21/EU. Na základě 

uvedeného ustanovení byly režimy podpory, uvedené v účinnost před vstupem rozhodnutí 

Komise č. 2012/21/EU v platnost a současně slučitelné s rozhodnutím z roku 2005, nadále 

považovány za slučitelné po dobu dalších dvou let. 

S odkazem na výše uvedené je tedy na místě vyjasnit, že údaje předkládané v této zprávě se 

vztahují pouze k provádění rozhodnutí 2012/21/EU, nikoli rozhodnutí č. 2005/C 297/04, 

ačkoli toto rozhodnutí mohlo být ještě po dobu dvou let od vstupu rozhodnutí 2012/21/EU 

v platnost používáno ze strany poskytovatelů podpory při financování dříve zavedených 

režimů podpory. 

Konečně, zpráva neobsahuje údaje týkající se provádění Sdělení Komise – Rámec pro služby 

obecného hospodářského zájmu, neboť ani v daném sledovaném období nedošlo k jeho 

využití. 

Struktura zprávy 

Předkládaná zpráva respektuje nejen „základní“ formát daný čl. 9 rozhodnutí 2012/21/EU, 

ale rovněž požadavky upřesněné dopisem Evropské komise ze dne 25. 2. 2013. Česká 

republika v této souvislosti velice oceňuje časový předstih, s jakým byly informace 

o požadovaném formátu členským státům předloženy, stejně jako přehlednost 

a srozumitelnost údajů, které měly být do zprávy zahrnuty, včetně jejich požadovaného 

členění. 

                                                           
1
 Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2005/842/ES) 
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Zpráva je členěna celkem do čtyř částí. První z nich je nejobsáhlejší a obsahuje informace 

o jednotlivých odvětvích, přičemž každému z nich je věnován zvláštní oddíl. První část je tak 

rozdělena celkem do devíti oddílů popisujících situaci v následujících odvětvích: nemocnice 

(1); sociální služby - zdravotní a dlouhodobá péče (2), sociální služby - péče o děti (3), sociální 

služby - přístup na trh práce a opětovné začlenění do něj (4), sociální služby - sociální bydlení 

(5), sociální služby - péče a sociální začleňování zranitelných skupin (6), sociální služby – 

ostatní (7); letiště a přístavy (8); a jiné vyrovnávací platby nepřesahující 15 mil. EUR (9). 

Jak již bylo popsáno v úvodní části, s ohledem na nevyužití rámce pro služby obecného 

hospodářského zájmu, nebyl do zprávy zařazen oddíl, který by byl této úpravě vyhrazen. 

Zpráva rovněž neobsahuje údaje o vyrovnávacích platbách v oblasti leteckých nebo lodních 

spojů na ostrovy, a to s ohledem na geografickou polohu České republiky, která možnost 

využití v této oblasti sama o sobě vylučuje.  

Navazující tři části shrnují velmi stručná vyjádření obdržená od poskytovatelů vyrovnávacích 

plateb k potížím při uplatňování rozhodnutí 2012/21/EU (2) a ke stížnostem předloženým 

těmto poskytovatelům (3). Poslední část „Různé“ je pak vyhrazena pro prezentaci jiných 

způsobů financování služeb obecného hospodářského zájmu, využívaných v rámci České 

republiky, a pro další poznámky vyplývající zejména z potíží při aplikaci rozhodnutí 

uvedených v části 2 zprávy.  
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1. Popis použití rozhodnutí o službách obecného hospodářského 

zájmu a rámce pro služby obecného hospodářského zájmu a 

poskytnutá částka 

1.1 Nemocnice 

Jasný a úplný popis toho, jak jsou příslušné služby v členském státě organizovány 

1. Předmět služeb poskytovaných jako služby obecného hospodářského zájmu 

Předmětem uvedených služeb jsou zdravotní služby vycházející z vnitrostátní právní úpravy, 

ve formě preventivní, lůžkové (akutní i dlouhodobé) i ambulantní péče, včetně lékárenské 

péče, zajištění lékařské pohotovostní služby a zajištění osob pod vlivem alkoholu a 

v intoxikaci, a v následujících zdravotních oborech:  

anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství, neonatologie, vnitřní 

lékařství, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, neonatologie, ortopedie, 

traumatologie, urologie, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicína, cévní chirurgie, vnitřní 

lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, algeziologie, gynekologie a porodnictví, 

dětské lékařství, neonatologie, ortopedie,traumatologie,urologie,neurologie,radiologie a 

zobrazovací metody, pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a fyzikální medicína, 

revmatologie, hematologie a transfúzní lékařství, nutriční terapeut, klinická onkologie, 

nefrologie, gastroenterologie, kardiologie, diabetologie, endokrinologie, dětská neurologie, 

dětská nefrologie, dětská revmatologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, klinická 

biochemie, lékařská mikrobiologie, hematologie a transfúzní lékařství, všeobecná interna-

ambulance, jednotka intenzivní péče, alergologická a imunologická ambulance, ambulance 

cestovní medicíny, endokrinologická ambulance, centrální interní ambulance, revmatologie, 

nefrologicko - dializační oddělení, ardiologie, echokardiologická laboratoř, katetrizační 

laboratoř, laboratoř pro elektrofiziologii a kardiostimulaci, kardiologická laboratoř, koronární 

jednotka, diabetologie, gastroenterologie, oddělení funkční diagnostiky, ambulance 

angiologie, chirurgie, traumacentrum-úrazová chirurgie, spondylochirurgie, onkochirurgie-

mammologická, onkochirurgická, proktologická ambulance, cévní chirurgie a všeobecná 

chirurgie, neurochirurgie, neurologie, urologie, tuberkulóza a respirační nemoci, přenosné 

nemoci, sexuologie, psychiatrie, detoxikační středisko, dětská psychiatrie, pediatrie, 

ambulance-dětská gastroenterologie, dětská neurologie, dětská nefrologie, dětská 

diabetologie a endokrinologie, dětská alergologie a klinická imunologie, neonatologie, 

gynekologie a porodnictví, anesteziologie a resuscitace, ortopedie, otorinolaryngologie, 

oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, oftalmologie, dermatovenerologie, klinická 

onkologie, radioterapie/radiační onkologie- ozařovny, geriatrie, rehabilitace, oddělení 

klinické biochemie, poradna pro hyperlipidémie, oddělení nukleární medicíny, 

radiodiagnostické oddělení, odd. klinické hematologie, transfúzní služba, patologie, klinická a 

soudní toxikologie, odd. klinické mikrobiologie a imunologie, odd. domácí péče, odd. nemocí 
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z povolání, odd. hygieny a epidemiologie, akutní ambulantní péče pro děti a dorost, akutní 

ambulantní péče pro dospělé, lékárna s odborným pracovištěm. 

2. Forma pověření 

Usnesení zastupitelstva, smlouva, zřizovací listina 

3. Doba trvání pověření 

Zpravidla 1 rok, 5 let, 10 let 

a) Nejkratší – 9 měsíců 

b) Nejdelší – 10 let 

c) Podíl pověření nad 10 let – žádný 

 

4. Výhradní nebo zvláštní práva 

V daných službách nebyla udělována žádná výhradní nebo zvláštní práva. 

5. Vyrovnávací mechanismus 

Poskytnutí roční vyrovnávací platby na základě plánové kalkulace jednotlivých činností a 

zpravidla na základě schváleného rozpočtu a uzavřené smlouvy. Po skončení roku provedena 

výsledná kalkulace jednotlivých činností a doplacení platby nebo naopak vrácení přeplatku.  

Příjemce je povinen předložit vyúčtování vyrovnávací platby v termínu stanoveném 

poskytovatelem. Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v 

účetnictví příjemce a doloženy poskytovateli, a to nejpozději do termínu stanoveného 

poskytovatelem. V některých případech je navíc upřesněno, že platba je poskytnuta pouze 

do výše ekonomicky oprávněných nákladů. Příjemce vyrovnávací platby je povinen doložit 

výkazem zisků a ztrát a v některých případech také zprávou o činnosti organizace skutečnost, 

že všechny finanční prostředky, poukázané poskytovatelem, byly výhradně použity na služby 

obecného hospodářského zájmu v souladu s pověřovacím aktem a s platnými právními 

předpisy. 

Jestliže příjemce obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje rozdíl mezi náklady a výnosy, 

které příjemci prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné služby v souladu s 

pověřovacím aktem, musí nadměrně vyplacenou částku vrátit poskytovateli.  

Používané nástroje podpory: Dotace, příspěvek, prostá úhrada čistých nákladů 

Používaná metoda/metodika: ve všech případech použita metoda přidělování nákladů 

 

6. Opatření pro zamezení a vracení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 

Opatření jsou zpravidla smluvně ošetřena v pověření/smlouvě v podobě povinností příjemce: 
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- vést oddělenou účetní evidenci výnosů a nákladů.  

- předložit vyúčtování dotace a vrátit nadměrnou platbu v předem stanoveném 

termínu.  

- umožnit kontrolu výše poskytnuté vyrovnávací platby na základě výsledné kalkulace, 

resp. vyúčtování vyrovnávací platby po skončení kalendářního roku (kontrola 

minimálně v intervalu 1x za tři roky) 

 

Poskytovatelé vyrovnávací platby jsou oprávněni ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s pověřovacím aktem kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost 

čerpání platby. 

V případě příspěvkových organizací zřízených poskytovatelem vyrovnávací platby je kontrola 

nadměrných vyrovnávacích plateb zajištěna schvalováním účetní závěrky příjemce dle zák. č. 

563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb. v platném znění. 

Výsledek hospodaření je v mnoha případech sledován v průběhu roku – nejčastěji měsíčně a 

výše příspěvku je na základě výsledků flexibilně snižována, resp. dochází k aktualizaci 

ukazatelů pro výpočet vyrovnávací platby tak, aby byl vznik jakýchkoliv nadměrných 

vyrovnávacích plateb do budoucna vyloučen. Navíc příjemci předkládají roční závěrečnou 

zprávu o vyúčtování vyrovnávací platby (viz třetí odrážka výše). 

Výše poskytnuté podpory 

7. Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, 

včetně počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

Nemocnice 78 722 745,714 1 135 546,851 1 461 536,101 42 561,906 

8. Další kvantitativní informace: 

- Počet příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

ODVĚTVÍ - jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

Nemocnice 49 - - 5 24 
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- Počet příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Nemocnice 14 19 45 
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1.2 Sociální služby – zdravotní a dlouhodobá péče 

Jasný a úplný popis toho, jak jsou příslušné služby v členském státě organizovány 

1. Předmět služeb poskytovaných jako služby obecného hospodářského zájmu  

V odvětví zdravotní a dlouhodobé péče byly jako služby v obecném hospodářském 

zájmu vymezeny zdravotní a sociální služby. Konkrétně se jednalo např. o následující 

předmět daných služeb: 

- poskytování odlehčovacích služeb - terénních, ambulantních nebo 

pobytových služeb poskytovaných osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním 

prostředí, když cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 

odpočinek;  

- poskytování služeb poskytovaných „Domovy pro seniory“ (ve smyslu 

ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 

znění), poskytování odlehčovacích služeb (ve smyslu ustanovení § 44 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění), 

poskytování pečovatelské služby (ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění), poskytování tísňové 

péče (ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění), poskytování sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením (ve smyslu ustanovení § 66 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) a 

poskytování rehabilitace a pedikúry pro obyvatele domova pro seniory; 

- služba denní stacionáře;  

- služba domova se zvláštním režimem; 

- služba odlehčovací služby v rozsahu a kapacitě dle registrace; 

- služba osobní asistence v rozsahu a kapacitě dle registrace; 

- služba pečovatelská služba v rozsahu a kapacitě dle registrace; 

- služba týdenní stacionář v rozsahu a kapacitě dle registrace; 

- pohotovostní péče pro dospělé; 

- pohotovostní péče pro děti; 

- pečovatelská služba dle § 6 zák. 108/2006 Sb., a denní stacionář dle § 12 

zák. 108/2006 Sb.; 

- pečovatelská služba, denní stacionář, klub seniorů; 

- provozování stacionáře pro děti a mládež s mentálním postižením a 

seniory; 

- poskytování odlehčovacích služeb v hospici; 

- následná lůžková a dlouhodobá lůžková péče. 
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2. Forma pověření 

V odvětví zdravotní a dlouhodobé péče byly obvyklými typy pověření - smlouvy. Konkrétně 

se jednalo o Smlouvy o závazku veřejné služby zajištění služeb obecného hospodářského 

zájmu, na základě níž je poskytovatel pověřen realizovat pro objednatele služby obecného 

hospodářského zájmu a Smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku 

veřejné služby - zajištění služeb obecného hospodářského zájmu, na základě níž je 

poskytovatel pověřen realizovat pro objednatele služby obecného hospodářského zájmu. 

V dané oblasti byli poskytovatelé služeb pověřeni také na základě rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, popř. na základě usnesení zastupitelstva. 

 

3. Doba trvání pověření  

V odvětví zdravotní a dlouhodobé péče byla obvyklá doba trvání pověření 1 rok (85*), tato 

doba byla také nejkratší dobou pověření. Nejdelší doba pověření byla v daném odvětví na 

dobu deseti let (4*). Žádné pověření nebylo sjednané na dobu delší než deset let.  

4. Výhradní nebo zvláštní práva 

V odvětví zdravotní a dlouhodobé péče nebyla udělována žádná výhradní nebo zvláštní 

práva. 

5. Vyrovnávací mechanismus 

Výše vyrovnávací platby na každý kalendářní rok zpravidla vychází z návrhu rozpočtu, který 

poskytovatel služby obecného hospodářského zájmu předkládá poskytovateli vyrovnávací 

platby. Návrh rozpočtu vychází z vyhodnocení předpokládaných nákladů a výnosů. 

Poskytovatel vyrovnávací platby zhodnotí předložený návrh, když na základě vstupů (přehled 

předpokládaných nákladů a výnosů) následně určí předpokládanou výši vyrovnávací platby 

pro následující kalendářní rok. Po projednání návrhu rozpočtu a jeho případných úpravách je 

upravený návrh předložen orgánům poskytovatele vyrovnávací platby ke schválení.  

Platba je tedy poskytována na základě schváleného rozpočtu poskytovatele vyrovnávací 

platby a uzavřené smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby. Z informací dodaných 

poskytovateli vyrovnávacích plateb lze v některých případech vyčíst hlavní parametry pro 

výpočet platby, k nimž patřily počet klientů, nákladovost a efektivita služby. Výše finančního 

příspěvku je přitom stanovena jako rozdíl nákladů vynaložených poskytovatelem služby při 

plnění závazku veřejné služby po odečtení veškerých souvisejících výnosů z tohoto závazku. 

Skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci vynaložených nákladů při plnění závazku 

veřejné služby se vypočítal v závěrečném vyúčtování. Příjemce je povinen předložit 

vyúčtování vyrovnávací platby v termínu stanoveném poskytovatelem. Příslušné náklady a 

výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce a doloženy 

poskytovateli, a to nejpozději do termínu stanoveného poskytovatelem.  
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Příjemci vyrovnávací platby je zpravidla uložena povinnost doložit výkazem zisků a ztrát a 

zprávou o činnosti organizace skutečnost, že všechny finanční prostředky, poukázané 

poskytovatelem, byly výhradně použity na služby obecného hospodářského zájmu v souladu 

s pověřovacím aktem a s platnými právními předpisy. 

Jestliže příjemce obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje rozdíl mezi náklady a výnosy, 

které příjemci prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné služby v souladu s 

pověřovacím aktem, musí nadměrně vyplacenou částku vrátit jejímu poskytovateli. 

V některých případech pokrývala výše vyrovnávací platby pouze část nákladů na danou 
službu. Ve všech případech byla použita metoda přidělování nákladů. 

Používané nástroje podpory: Dotace, příspěvek, prostá úhrada čistých nákladů 

Používaná metoda/metodika: ve všech případech použita metoda přidělování nákladů 

6. Opatření pro zamezení a vracení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 

V případě příspěvkových organizací, kdy je poskytovatel vyrovnávací platby současně 

zřizovatelem financované organizace, lze opatření zpravidla shrnout následovně: 

poskytovatel vyrovnávací platby pravidelně stanovuje na každý kalendářní rok závazné 

ukazatele pro poskytovatele služby obecného hospodářského zájmu. Dle závazných 

ukazatelů poskytovatel vyrovnávací platby zasílá organizaci poměrnou část vyrovnávací 

platby v měsíčních platbách, a to do měsíce září. Další část platby její poskytovatel přiděluje 

na základě potřeby po pravidelném prověření výsledku hospodaření za předcházející 

kalendářní měsíc. Vyrovnávací platba na služby je tedy poskytována zálohově, v průběhu 

roku pak dochází k úpravě její výše, a to v závislosti na vývoji skutečných nákladů. 

Poskytovatel vyrovnávací platby v případě příspěvkových organizací rovněž určuje účel 

financování jednotlivých poskytovaných finančních částek. Závazné ukazatele vymezují 

finanční vztah mezi poskytovatelem vyrovnávací platby a poskytovatelem služby obecného 

hospodářského zájmu na daný kalendářní rok. Závazné ukazatele určují hospodářský 

výsledek a stanovují příjemci (organizaci) povinnost předložit zhodnocení hospodářského 

výsledku za 1. pololetí z úrovně účelového a věcného plnění, rozvahu a výsledovku do 

stanoveného dne příslušného kalendářního roku. Na základě závěrečného vyúčtování je 

vypočítáván skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci vynaložených nákladů při plnění 

závazku veřejné služby. Byl-li příspěvek vyšší než skutečný nárok, jednalo se o přeplatek 

příspěvku a smlouva stanovovala povinnost vrátit ho poskytovateli platby. 

Pokud je příjemce příspěvkovou organizací zřízenou poskytovatelem platby, je kontrola 

nadměrných vyrovnávacích plateb zajištěna schvalováním účetní závěrky příjemce dle zák. č. 

563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky. č. 220/2013 Sb. v platném znění. V ostatních 

případech je hospodárnost a účelnost čerpání platby ověřována podle zákona č. 320/2001 

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

předpisů a v souladu s pověřovacím aktem. 
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Ve všech případech je však stanovena povinnost příjemce vrátit nadměrně vyplacenou 

částku, pokud obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje rozdíl mezi náklady a výnosy, které 

příjemci prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné služby v souladu 

s pověřovacím aktem. 

 

Výše poskytnuté podpory 

7. Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, 

včetně počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

Sociální služby - 
zdravotní a 

dlouhodobá péče 
91 15 338,000 50 198,246 61 123,000 1 391,860 

 

8. Další kvantitativní informace: 

 

- Počet příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

ODVĚTVÍ - jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

Sociální služby – 
zdravotní a 

dlouhodobá péče 
65 - - 25 1 

 

- Počet příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Sociální služby – 
zdravotní a 

dlouhodobá péče 
47 38 6 
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1.3 Sociální služby – péče o děti 

Jasný a úplný popis toho, jak jsou příslušné služby v členském státě organizovány 

1. Předmět služeb poskytovaných jako služby obecného hospodářského zájmu 

Většina příjemců spadajících do tohoto odvětví zabezpečuje sociální služby podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V dané oblasti se jedná 

zejména o následující služby: 

- denní stacionář pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým 

onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, se 

sluchovým postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se 

zdravotním postižením, osobám vyžadujícím zvýšenou individuální péči, které 

neobstojí v kolektivu běžné MŠ, a to dětem před jejich nástupem do 1. třídy základní 

školy, tj. do 7 let věku dítěte. Osobám je zejména poskytována pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, při poskytnutí stravy, při výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při sociálně 

terapeutické činnosti, při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. V rámci služeb může být dále poskytována preventivní a léčebná 

zdravotní péče vymezená zdravotnickou odborností v souladu s platnými právními 

předpisy podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 96/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů, jednak poskytování léčebně preventivní péče rehabilitační, zdravotní, 

psychologické, logopedické a kožní, a dále léčebná rehabilitace pro děti a dorost 

formou ambulance; 

- odlehčovací služba v rozsahu a kapacitě dle registrace 

- osobní asistence v rozsahu a kapacitě dle registrace 

- provoz jeslí s denním provozem 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- poskytování služeb osobní asistence 

- provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

- provozování rodinného centra - aktivizace rodin s dětmi. 

 
2. Forma pověření 

V oblasti služeb péče pro děti mělo pověření výhradně formu smlouvy. 
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3. Doba trvání pověření ) 

Zpravidla 1 rok; 6 let (dva případy), 10 let (jeden případ) 

a) Nejkratší – 1 rok 

b) Nejdelší – 10 let 

c) Podíl pověření nad 10 let – žádný 

 

4. Výhradní nebo zvláštní práva 

V daném odvětví nebyla udělována žádná výhradní nebo zvláštní práva. 

5. Vyrovnávací mechanismus 

Platba je poskytována na základě schváleného rozpočtu poskytovatele platby a uzavřené 

smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby. Hlavními parametry pro výpočet platby je zpravidla 

počet klientů, nákladovost a efektivita služby. Příjemce je povinen předložit vyúčtování 

vyrovnávací platby v termínu stanoveném poskytovatelem. Příslušné náklady a výnosy musí 

být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce a doloženy poskytovateli, a to 

nejpozději do termínu stanoveného poskytovatelem. Příjemce vyrovnávací platby je povinen 

doložit výkazem zisků a ztrát a zprávou o činnosti organizace skutečnost, že všechny finanční 

prostředky, poukázané poskytovatelem, byly výhradně použity na služby obecného 

hospodářského zájmu v souladu s pověřovacím aktem a s platnými právními předpisy. Na 

základě závěrečného vyúčtování je vypočítán skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci 

vynaložených nákladů při plnění závazku veřejné služby. 

Jestliže příjemce obdržel vyrovnávací platbu, která převyšovala rozdíl mezi náklady a výnosy, 

které příjemci prokazatelně vznikly v souvislosti s poskytováním veřejné služby v souladu s 

pověřovacím aktem, musel nadměrně vyplacenou částku vrátit poskytovateli. 

Používané nástroje podpory: Dotace, finanční příspěvek na osobní a provozní náklady 

služby 

Používaná metoda/metodika: Ve všech případech použita metoda přidělování 

nákladů 

6. Opatření pro zamezení a vracení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 

Skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci vynaložených nákladů při plnění závazku 

veřejné služby se vypočítal v závěrečném vyúčtování (spočívá v doložení výkazu zisků a ztrát, 

výroční zprávy, účetních závěrek). Pokud platba byla vyšší než skutečný nárok, jednalo se o 

přeplatek a smlouva stanovovala povinnost vrátit ho poskytovateli platby. 

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pověřovacím 

aktem kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání platby. 
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Pokud je příjemce příspěvkovou organizací zřízenou poskytovatelem, je kontrola 

nadměrných vyrovnávacích plateb zajištěna schvalováním účetní závěrky příjemce dle zák. č. 

563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb. v platném znění. 

 

Výše poskytnuté podpory 

7. Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, 

včetně počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

Sociální služby – 
péče o děti 

74 9 884,000 14 624,849 11 723,000 489,620 

 

8. Další kvantitativní informace: 

 

- Počet příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

ODVĚTVÍ - jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

Sociální služby –péče 
o děti 

71 - - 3 - 

 

- Počet příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Sociální služby –péče o 
děti 

58 11 5 
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1.4 Sociální služby – přístup na trh práce a opětovné začlenění 

do něj 

Jasný a úplný popis toho, jak jsou příslušné služby v členském státě organizovány 

1. Předmět služeb poskytovaných jako služby obecného hospodářského zájmu 

V dané oblasti služeb byl předmět závazků popsán vesměs jednotně jako služba sociální 
rehabilitace, popř. sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

2. Forma pověření 

Ve všech případech mělo pověření formu smlouvy. 

3. Doba trvání pověření 

Pověření byla sjednána pouze na dobu 1 roku. 

a) Nejkratší – 1 rok 

b) Nejdelší – 1 rok 

c) Podíl pověření nad 10 let – žádný 

 

4. Výhradní nebo zvláštní práva 

V daném odvětví nebyla udělována žádná výhradní nebo zvláštní práva. 

5. Vyrovnávací mechanismus 

Hlavními parametry pro výpočet platby byly počet klientů, nákladovost a efektivita služby. 

Výše platby byla stanovena jako rozdíl nákladů vynaložených poskytovatelem při plnění 

závazku veřejné služby po odečtení veškerých souvisejících výnosů z tohoto závazku. 

Skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci vynaložených nákladů při plnění závazku 

veřejné služby se vypočítal v závěrečném vyúčtování. Pokud byla platba vyšší než skutečný 

nárok, jednalo se o přeplatek, který měl příjemce povinnost vrátit na účet poskytovatele 

platby. 

Používané nástroje podpory: Dotace, příspěvek 

Používaná metoda/metodika: Ve všech případech použita metoda přidělování 

nákladů 

6. Opatření pro zamezení a vracení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 

Výše finančního příspěvku byla stanovena jako rozdíl nákladů vynaložených poskytovatelem 

při plnění závazku veřejné služby po odečtení veškerých souvisejících výnosů z tohoto 

závazku. Skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci vynaložených nákladů při plnění 
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závazku veřejné služby se vypočítal v závěrečném vyúčtování. Pokud byla platba vyšší než 

skutečný nárok, jednalo se o přeplatek finančního příspěvku a smlouva stanovovala 

povinnost vrátit ho poskytovateli platby. 

Pokud je příjemce příspěvkovou organizací zřízenou poskytovatelem platby, je kontrola 

nadměrných vyrovnávacích plateb zajištěna schvalováním účetní závěrky příjemce dle zák. č. 

563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky. č. 220/2013 Sb. v platném znění. V ostatních 

případech je hospodárnost a účelnost čerpání platby ověřována podle zákona č. 320/2001 

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

předpisů a v souladu s pověřovacím aktem. 

Výše poskytnuté podpory 

7. Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, 

včetně počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

Sociální služby – 
přístup na trh 

práce a opětovné 
začlenění do něj 

22 - 1 412,000 1 965,000 153,500 

8. Další kvantitativní informace: 

 

- Počet příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

ODVĚTVÍ - jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

Sociální služby –
přístup na trh práce 

a opětovné začlenění 
do něj 

21 - - 1 - 

 

- Počet příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Sociální služby –přístup 
na trh práce a 

opětovné začlenění do 
něj 

15 7 - 
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1.5 Sociální služby – sociální bydlení 

Jasný a úplný popis toho, jak jsou příslušné služby v členském státě organizovány 

1. Předmět služeb poskytovaných jako služby obecného hospodářského zájmu  

V odvětví sociálního bydlení byly jako služby v obecném hospodářském zájmu vymezeny 

ubytovací služby sociálního charakteru. Konkrétně se jednalo např. o následující předmět 

daných služeb: 

 azylový dům pro ženy  

 noclehárna pro muže a ženy 

 azylový dům pro matky s dětmi 

 azylové bydlení pro ženy a matky 

 nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 

 azylový dům pro muže  

 chráněné bydlení 

 

2. Forma pověření 

V odvětví sociálního bydlení byly obvyklými typy pověření - smlouvy. Konkrétně se jednalo o 

Smlouvy o závazku veřejné služby zajištění služeb obecného hospodářského zájmu, na 

základě níž je poskytovatel pověřen realizovat pro objednatele služby obecného 

hospodářského zájmu a Smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku 

veřejné služby - zajištění služeb obecného hospodářského zájmu, na základě níž je 

poskytovatel pověřen realizovat pro objednatele služby obecného hospodářského zájmu. 

3. Doba trvání pověření  

V odvětví sociálního bydlení byla obvyklá doba trvání pověření 1 rok (10*), tato doba byla 

také nejkratší dobou pověření. Nejdelší doba pověření byla v daném odvětví na dobu pěti let 

(2*). Žádné pověření nebylo sjednané na dobu delší než deseti let.  

4. Výhradní nebo zvláštní práva 

V odvětví sociálního bydlení nebyla udělována žádná výhradní nebo zvláštní práva. 

5. Vyrovnávací mechanismus 

V některých případech byly hlavními parametry pro výpočet platby - počet klientů, 

nákladovost a efektivita služby. Výše finančního příspěvku byla stanovena jako rozdíl nákladů 

vynaložených poskytovatelem při plnění závazku veřejné služby po odečtení veškerých 

souvisejících výnosů z tohoto závazku. Skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci 

vynaložených nákladů při plnění závazku veřejné služby se vypočítal v závěrečném 
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vyúčtování. V některých případech pokrývala výše vyrovnávací platby pouze část nákladů na 

danou službu.  

Používané nástroje podpory: Dotace, příspěvek 

Používaná metoda/metodika: Ve všech případech použita metoda přidělování 

nákladů 

6. Opatření pro zamezení a vracení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 

Vyrovnávací platba v některých případech pokrývala pouze část rozdílu nákladů a výnosů 

vzniklých při realizaci závazku veřejné služby. V rámci některých pověření výslovně 

stanoveno, že z vyrovnávací platby budou odečteny veřejné prostředky (dotace ze státního 

rozpočtu, např. ministerstva práce a sociálních věcí, dotace od obcí; dotace z Operačních 

programů apod.) a to v jakékoliv formě. 

Výše finančního příspěvku byla v každém případě stanovena jako rozdíl nákladů 

vynaložených poskytovatelem při plnění závazku veřejné služby po odečtení veškerých 

souvisejících výnosů z tohoto závazku. Skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci 

vynaložených nákladů při plnění závazku veřejné služby se vypočítal v závěrečném 

vyúčtování. Pokud byla platba vyšší než skutečný nárok, jednalo se o přeplatek finančního 

příspěvku a smlouva stanovovala povinnost vrátit ho objednateli. 

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pověřovacím 

aktem kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání platby. 

Pokud je příjemce příspěvkovou organizací zřízenou poskytovatelem, je kontrola 

nadměrných vyrovnávacích plateb zajištěna schvalováním účetní závěrky příjemce dle zák. č. 

563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb. v platném znění. 

Podle předložených údajů jsou prováděny kontroly směřující ke zjištění, zda poskytovatel 

nedostává vyrovnávací platby přesahující stanovenou výši, a to alespoň každé tři roky během 

trvání této smlouvy a na konci platnosti smlouvy. 
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Výše poskytnuté podpory 

7. Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, 

včetně počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

Sociální služby – 
sociální bydlení 

12 205,000 934,000 825,000 163,667 

8. Další kvantitativní informace: 

 

- Počet příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

ODVĚTVÍ - jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

Sociální služby –
sociální bydlení 

7 - - 5 - 

 

- Počet příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Sociální služby –
sociální bydlení 

10 1 1 
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1.6 Sociální služby – péče a sociální začleňování zranitelných skupin 

Jasný a úplný popis toho, jak jsou příslušné služby v členském státě organizovány 

1. Předmět služeb poskytovaných jako služby obecného hospodářského zájmu 

Poskytovatelé vyrovnávacích plateb předložili následující přehled služeb, které byly 

předmětem závazků veřejné služby v dané oblasti: 

 sociální integrace a rovné příležitosti 

 zajišťování poskytování pečovatelské služby pro občany  

 služba denní stacionář pro seniory  

 služba nízkoprahové denní centrum  

 služba terénní práce  

 péče o osoby v nepříznivé sociální situaci 

 odborné sociální poradenství 

 poskytování služeb sociální rehabilitace 

 osobní asistence 

 centrum denních služeb 

 
2. Forma pověření 

Pověření nabývalo formu smlouvy, popř. kombinace smlouvy a usnesení. 

3. Doba trvání pověření 

V převážné většině případů bylo pověření sjednáno na dobu 1 roku, vyskytovaly se i případy 

pověření na dobu 2 let a 10 let. 

a) Nejkratší – 1 rok 

b) Nejdelší – 10 let 

c) Podíl pověření nad 10 let – žádný 

4. Výhradní nebo zvláštní práva 

V daném odvětví nebyla udělována žádná výhradní nebo zvláštní práva. 

5. Vyrovnávací mechanismus 

Vyrovnávací platba byla v zásadě vyplácená zálohově v průběhu roku, přičemž docházelo 

k průběžnému sledování indikátorů plateb. Hlavními parametry pro výpočet platby, 

upřesněnými pouze u některých příjemců, byly počet klientů, nákladovost a efektivita služby.  

Výše finančního příspěvku byla stanovena jako rozdíl nákladů vynaložených poskytovatelem 

při plnění závazku veřejné služby po odečtení veškerých souvisejících výnosů z tohoto 

závazku. Skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci vynaložených nákladů při plnění 

závazku veřejné služby se vypočítal v závěrečném vyúčtování. Pokud byla platba vyšší než 
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skutečný nárok, jednalo se o přeplatek, který byl příjemce povinen vrátit poskytovateli 

platby. Pokud byla platba nižší než skutečný nárok, celková výše skutečně poskytnuté 

kompenzace nepřekročila stanovenou výši platby. Vyrovnávací platba pak pokrývala 

v některých případech pouze část rozdílu nákladů a výnosů.  

Používané nástroje podpory: Dotace, příspěvek, prostá úhrada čistých nákladů 

Používaná metoda/metodika: Ve všech případech použita metoda přidělování 

nákladů 

6. Opatření pro zamezení a vracení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 

Výše platby byla stanovena jako rozdíl nákladů vynaložených poskytovatelem při plnění 

závazku veřejné služby po odečtení veškerých souvisejících výnosů z tohoto závazku. 

Skutečný celkový nárok na finanční kompenzaci vynaložených nákladů při plnění závazku 

veřejné služby se vypočítal v závěrečném vyúčtování. Byl-li příspěvek vyšší než skutečný 

nárok, jednalo se o přeplatek a sjednaný akt stanovoval povinnost vrátit ho poskytovateli 

vyrovnávací platby. 

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pověřovacím 

aktem kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání platby. 

Pokud je příjemce příspěvkovou organizací zřízenou poskytovatelem, je kontrola 

nadměrných vyrovnávacích plateb zajištěna schvalováním účetní závěrky příjemce dle zák. č. 

563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb. v platném znění. 

Na straně příjemců probíhá zpravidla každoroční kontrola za účelem ověření hospodárnosti a 

účelnosti jim poskytnutých prostředků. Kontroly zaměřené primárně na zjištění, zda 

poskytovatel nedostává vyrovnávací platby přesahující stanovenou výši, jsou podle 

předložených údajů prováděny alespoň každé tři roky během trvání pověření a na jeho konci. 

Výše poskytnuté podpory 

7. Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, 

včetně počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

Sociální služby – 
péče a sociální 

začleňování 
zranitelných 

skupin 

89 1 950,000 162 450,365 149 832,865 3 530,710 
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8. Další kvantitativní informace: 

 

- Počet příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

ODVĚTVÍ - jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

Sociální služby –péče 
a sociální 

začleňování 
zranitelných skupin 

51 - - 8 30 

 

- Počet příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Sociální služby –péče a 
sociální začleňování 
zranitelných skupin 

65 24 - 
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1.7 Sociální služby – jiné podkategorie služeb 

Jasný a úplný popis toho, jak jsou příslušné služby v členském státě organizovány 

1. Předmět služeb poskytovaných jako služby obecného hospodářského zájmu 

Poskytovatelé vyrovnávacích plateb uzavírali závazky veřejné služby také pro další činnosti 

v oblasti sociálních služeb, které nespadaly z jejich pohledu do žádné z podkategorií 

vymezené rozhodnutím 2012/21/EU. Pro uvedené typy činností byl proto vyhrazen tento 

oddíl. K jiným sociálním službám pak poskytovatelé řadí následující služby (jedná se vesměs 

o služby spadající pod zákon č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů):  

 základní činnosti při poskytování sociálních služeb 

 domovy pro seniory 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 pečovatelská služba 

 chráněné bydlení 

 centra denních služeb 

 podpora samostatného bydlení 

 denní stacionáře 

 týdenní stacionáře 

 domovy se zvláštním režimem 

 odborné sociální poradenství 

 telefonická krizová pomoc 

 intervenční centra 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, sociálních služeb a zdravotní péče, 

 poskytování ambulantních služeb pro zdravotně postižené občany, 

 poskytování odborného sociálního poradenství, 

 provozování pečovatelské služby v objektech organizace i v terénu, 

 poskytování ubytovacích služeb pro osoby bez přístřeší, 

 poskytování rehabilitační a výchovné péče pro handicapované děti, 

 zapůjčování kompenzačních, rehabilitačních a zdravotních pomůcek, 

 zajišťování sociálně aktivizačních činností uživatelům pobytových, terénních i 

ambulantních služeb, 

 zajišťování klubové činnosti pro seniory a zdravotně postižené, 

 zajišťování péče o dítě do tří let věku v denním režimu, 

 poskytování přenocování osobám bez přístřeší, 

 zajišťování dopravy uživatelů sociálních služeb organizace a dětí do školských zařízení. 
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2. Forma pověření 

Pověření bylo sjednáno buď ve formě zřizovací listiny, nebo smlouvy, popř. jejich kombinací. 

3. Doba trvání pověření 

Zpravidla 1 rok; 5 let (jeden případ), 10 let (2 případy) 

a) Nejkratší – 1 rok 

b) Nejdelší – 10 let 

c) Podíl pověření nad 10 let – žádný 

4. Výhradní nebo zvláštní práva 

V daném odvětví nebyla udělována žádná výhradní nebo zvláštní práva. 

5. Vyrovnávací mechanismus 

Rámcem roční vyrovnávací platby jsou finanční prostředky schváleného rozpočtu 

poskytovatele platby na příslušný kalendářní rok. Výše poskytované platby (měsíční, 

čtvrtletní) je stanovována podle záporného rozdílu mezi výnosy a náklady z pověřené 

činnosti, který vychází z dodaného vyúčtování v průběhu roku. Pokud probíhá platba pouze 

jednou ročně, je příjemce zpravidla povinen předložit do konce měsíce ledna následujícího 

kalendářního roku (pokud není určen jiný termín) zhodnocení hospodaření, tj. věcné 

zhodnocení hospodaření z pozice stanovených ukazatelů, rozvahu a výsledovku s návrhem 

na finanční vypořádání. Poskytovatel platby je oprávněn tyto podklady přezkoumat a 

příjemce je povinen mu k tomu poskytnout součinnost.  

Platba se pak stanovuje jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které příjemci vzniknou v 

souvislosti s poskytováním veřejné služby, přičemž nadměrně vyplacená částka je v rámci 

vyúčtování vrácená v předem stanoveném termínu na účet poskytovatele platby. 

Používané nástroje podpory: Dotace, finanční příspěvek  

Používaná metoda/metodika: Ve všech případech použita metoda přidělování 

nákladů 

6. Opatření pro zamezení a vracení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 

Poskytovatel platby nutí příjemce k vícezdrojovému financování, platba je tedy omezena 

určitým procentem celkových uznatelných nákladů. Skutečná výše vyrovnávací platby je 

určována na základě průběžného a ročního vyúčtování, které kontroluje interní audit 

poskytovatele platby. 

Kontrola hospodaření a rovněž dodržení úrovně vyrovnávací platby se provádí každoročně 

podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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Výše poskytnuté podpory 

7. Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, 

včetně počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

Sociální služby – 
jiné podkategorie 

služeb 
158 266 902,846 256 809,814 237 044,860 4 814,921 

8. Další kvantitativní informace: 

- Počet příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

ODVĚTVÍ - jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

Sociální služby –jiné 
podkategorie služeb 

124 - - 34 - 

 

- Počet příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Sociální služby –jiné 
podkategorie služeb 

92 64 2 
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1.8 Letiště a přístavy 

Jasný a úplný popis toho, jak jsou příslušné služby v členském státě organizovány 

1. Předmět služeb poskytovaných jako služby obecného hospodářského zájmu 

Pro služby v oblasti letišť a přístavů byly předloženy pouze údaje vztahující se k letištím. 

Přístavy tedy nejsou v České republice předmětem ani jednoho závazku veřejné služby. 

Předmět služeb souvisejících s letišti v rámci závazků veřejné služby pak byl specifikován 

následovně: 

 výstavba infrastruktury a vlastních letištních zařízení,  

 provozování infrastruktury (správa a údržba),  

 poskytování letištních služeb přidružených k leteckému provozu (naváděcích, 
handlingových a odbavovacích), 

 práce v oblasti správních činností, 

 provozování mezinárodního neveřejného a vnitrostátního veřejného letiště 

2. Forma pověření 

Pověření bylo nejčastěji sjednáno ve formě smlouvy či usnesení orgánu poskytovatele platby, 

popř. v kombinaci uvedených aktů. 

3. Doba trvání pověření 

1 rok (dva případy); 3 roky (dva případy), 10 let (jeden případ) 

a) Nejkratší – 1 rok 

b) Nejdelší – 10 let 

c) Podíl pověření nad 10 let – žádný 

4. Výhradní nebo zvláštní práva 

V daném odvětví nebyla udělována žádná výhradní nebo zvláštní práva. 

5. Vyrovnávací mechanismus 

Přesná výše vyrovnávací platby na každý kalendářní rok vychází z návrhu rozpočtu, který 

poskytovatel služby obecného hospodářského zájmu předkládá ve třetím čtvrtletí 

kalendářního roku určenému finančnímu orgánu. Návrh rozpočtu vychází z vyhodnocení 

předpokládaných nákladů a výnosů. Předložený návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok 

projednávají příslušné orgány poskytovatele platby. Poskytovatel platby na základě vstupů 

(přehled předpokládaných nákladů a výnosů) následně určí předpokládanou výši vyrovnávací 

platby pro následující kalendářní rok. Po projednání návrhu rozpočtu a jeho případných 

úpravách je upravený návrh předložen orgánům poskytovatele platby ke schválení. 
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Výše vyrovnávací platby je určena rozdílem prokazatelných výnosů a nákladů souvisejících 

s plněním závazku veřejné služby. Po skončení roku příjemce předkládá vyúčtování (spolu se 

závěrečnou zprávou), přičemž nadbytečná resp. nevyčerpaná úhrada je vrácena do rozpočtu 

poskytovatele platby do smluvně stanoveného termínu. 

Používané nástroje podpory: Dotace (příspěvek formou přímé dotace) 

Používaná metoda/metodika: Ve všech případech byla použita metoda přidělování 

nákladů. 

6. Opatření pro zamezení a vracení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 

Poskytovatel platby pravidelně stanovuje na každý kalendářní rok závazné ukazatele pro 

poskytovatele služby obecného hospodářského zájmu. Dle závazných ukazatelů poskytovatel 

platby zasílá poskytovateli poměrnou část vyrovnávací platby v měsíčních platbách. Další část 

platby pověřovatel přiděluje na základě potřeby po pravidelném prověření výsledku 

hospodaření za předcházející kalendářní měsíc. Poskytovatel platby rovněž určuje účel 

financování jednotlivých poskytovaných finančních částek. Závazné ukazatele vymezují 

finanční vztah mezi poskytovatelem platby a poskytovatelem služby obecného 

hospodářského zájmu na daný kalendářní rok. Závazné ukazatele určují hospodářský 

výsledek a stanovují poskytovateli služby povinnost předložit zhodnocení hospodářského 

výsledku z úrovně účelového a věcného plnění, rozvahu a výsledovku. Zhodnocení 

hospodaření, tj. věcné zhodnocení hospodaření z pozice stanovených ukazatelů, rozvahu a 

výsledovku s návrhem na finanční vypořádání je poskytovatel služby obecného 

hospodářského zájmu povinen předložit do konce měsíce ledna následujícího kalendářního 

roku. Vyúčtování probíhá na základě účetních dokladů dle zákona č. 250/2000 Sb. a na 

základě závěrečné zprávy. V případě zjištění nadměrné platby dochází k jejímu odvodu do 

rozpočtu poskytovatele platby.  

Na straně příjemce je tedy prováděna průběžná kontrola během roku a rovněž závěrečná 

kontrola vždy ke konci daného kalendářního roku. 

Výše poskytnuté podpory 

7. Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, 

včetně počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

Letiště a přístavy 5 20 174,433 33 681,891 43 900,000 19 551,265 
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8. Další kvantitativní informace: 

- Počet příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

ODVĚTVÍ - jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

Letiště a přístavy 5 - - - - 

 

- Počet příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Letiště a přístavy 5 - - 
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1.9 Jiné vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského 

zájmu nepřesahující 15 milionů EUR 

Jasný a úplný popis toho, jak jsou příslušné služby v členském státě organizovány 

1. Předmět služeb poskytovaných jako služby obecného hospodářského zájmu 

Poslední oddíl shrnuje přehled závazků veřejné služby, které nebyly poskytovateli 

vyrovnávacích plateb zařazeny do žádné z dříve uvedených kategorií služeb. Vesměs lze 

předmět uvedených služeb shrnout do následujícího seznamu: 

 poskytování knihovnických, informačních a vzdělávacích služeb nejširší veřejnosti 

 shromažďování, uchovávání, odborné zpracování a zpřístupňování sbírek muzejní 

povahy 

 poskytování celoživotního vzdělávání, příprava, koordinace, realizace regionálních, 

národních a mezinárodních programů a projektů, poradenství v oblasti IT, 

zprostředkovatelská činnost, služby školám a školským zařízením 

 realizace vzdělávacích a osvětových akcí a programů z oblasti ekologické výchovy, 

rozvoje venkova a zemědělství (pro školy a veřejnost), provoz areálu, pořádání výstav 

a kulturních akcí, vydávání a šíření vlastních publikací, osvětových materiálů a 

pomůcek, zajišťování managementu přírodních ploch, poskytování informačních, 

poradenských služeb a konzultačních služeb 

 příprava a produkce divadelních představení a dalších kulturních akcí 

zabezpečovaných vlastními nebo externími uměleckými soubory či umělci a rovněž 

v organizaci různých kulturních a uměleckých festivalů, pořádání výstav, vydávání a 

prodeji souvisejících tiskovin. 

 poskytování veřejného bruslení, bruslení pro žáky základních a středních škol a 

poskytování ostatních služeb (koncerty, výstavy atd. pro veřejnost) 

 provoz divadla (loutkového divadla) a další kulturní činnosti 

 provoz hudebního tělesa - filharmonie a další kulturní činnosti 

 realizace ostatních kulturních akcí - festivaly, výstavy, soutěže, společenské akce, 

informační centrum 

 Podpora vývoje a výzkumu, spolupráce s Univerzitou, podnikatelský inkubátor 

 Rozvoj podnikatelského prostředí; činnosti spojené s provozem organizace 

 Rozvoj zemědělství; činnosti spojené s provozem organizace 

 Tvorba koncepčních a strategických dokumentů, pořádání odborných kurzů a školení, 

tvorba a realizace inovační politiky 

 podpora regionálního rozvoje 

 podpora inovací 

 provoz tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a 

rekondici a poskytování tělovýchovných služeb 

 provoz letního koupaliště  
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 první pomoc 

 chov živočichů, předcházení únikům chovaných živočichů, vedení záznamů, výzkum 

pro ochranu živočichů, výchova veřejnosti k ochraně přírody, související činnosti 

 veřejné bruslení, sportovní kurzy, výuka plavání  

 vytváření podmínek pro realizaci kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti  

 pořádání výstav, školení, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů 

 vytváření podmínek pro zájmovou uměleckou činnost a místní kulturu 

 provozování kina (pravidelné promítání filmů pro veřejnost za vstupné) 

 zprostředkovávání kulturních programů, agenturní činnost, ostatní mimoumělecké 

činnosti a klubové činnosti 

 pořádání kulturních a zábavních programů 

 zajištění činností muzea a galerie a pro poskytování veřejných služeb podle zákona č. 

122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a pro poskytování veřejných 

knihovnických a informačních služeb podle zákona č. 257/2001 Sb., knihovního 

zákona 

 shromažďování dokladů o vývoji regionu s příslušnou dokumentací. 

 ochrana sbírek před poškozením, preparace, konzervování a restaurování sbírek, 

sbírková evidence, standardizované veřejné služby podle §§ 2, 9, 10b, 12 zákona 

č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a jejich využití včetně poskytování 

badatelských služeb 

 vytváření expozic obecných a kulturních dějin dané lokality, tematických výstav ze 

sbírek vlastních či sbírek zapůjčených, zajištění vlastní galerijní činnosti pořádáním 

výstav výtvarného umění, pořádání vzdělávacích akcí v tématech v souladu s 

předmětem činnosti, popularizování a propagování výsledků své práce v mediích, 

vydáváním katalogů a průvodců k expozicím a výstavám, vydávání propagačních 

tiskovin souvisejících s činností muzea a galerie a zprostředkování jejich prodeje 

 správa a doplňování knihovního fondu, sbírky dokumentů archivní povahy 

 odborná informační služba, a to zpřístupňováním knihovních dokumentů z 

knihovního fondu formou prezenční zápůjčky 

 výměna publikací s domácími i zahraničními institucemi 

 zprostředkovávání informace z vnějších informačních zdrojů a přístup k vnějším 

informačním zdrojům ve smyslu § 12 a 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb 

 poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům, při zachování 

rovných podmínek pro všechny občany a všestranné napomáhání všem formám 

vzdělávání občanů dle platných zákonů a využívání svěřeného i vlastního majetku 

a aktivit souvisejících s ním.  

 budování univerzálního knihovnického a informačního fondu se zřetelem ke 

kulturním hodnotám a informačním potřebám občanů 
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 půjčování knihovních fondů, ostatních dokumentů a nosičů dat a dále zvukových 

nosičů, poskytování služeb v čítárně a studovně 

 zprostředkování literatury a informací v rámci meziknihovních výpůjčních služeb 

 garantování, získání, zpracování, ochrana a využívání fondu regionální literatury 

 poskytování bibliografických a informačních služeb a rešerší svým kolektivním a 

individuálním uživatelům 

 veřejné pořádání výstav, přednášek a besed v souvislosti s hlavním účelem 

 uchování a rozvoj místních, národních a mezinárodních kulturních hodnot v oblasti 

literárního a hudebního umění 

 pořizování, vydávání a prodej předmětů v souladu s hlavním účelem 

 vydávání a veřejné šíření periodických a neperiodických tiskovin a publikací 

souvisejících s hlavním účelem 

 kulturní výchova dětí a mládeže 

 vytváření vhodného kulturního prostředí 

 umožnění přístupu k placeným či neplaceným vnějším informačním zdrojům pomocí 

telekomunikačního zařízení 

 poskytování reprografických služeb 

 vykonávání regionálních funkcí podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ním souvisejícího Metodického pokynu 

Ministerstva kultury (tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce, 

pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven, poradenská a 

konzultační činnost určená základním knihovnám, statistika činnosti knihoven 

regionu, vzdělávání knihovníků, semináře a porady, nákup a zpracování knihovních 

fondů základních knihoven) 

 zprostředkování informací pro veřejnost z vnějších informačních zdrojů, zejména z 

oblasti státní správy a samosprávy 

 spravování a provozování sportovišť a sportovních zařízení 

 pořádání sportovních a kulturních akcí 

 zajištění činností v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 zájmové vzdělávání dětí a mládeže 

 základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech 

 čištění města, péče o zeleň, svoz odpadů 

 zabezpečování činností týkajících se podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer 

technologií 

 zabezpečování kontaktů na výzkumná a vývojová střediska, vysoké školy v ČR a 

poskytování pomoci při inovacích 
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 stálá regionální rozvojová konference (kontaktní platforma pro komunikaci obce s 

podnikateli) 

 provozování veřejného pohřebiště 

 odvoz komunálního odpadu 

 údržba veřejného majetku 

 koordinace a propagace sítě PI, VTP a CTT v kraji – Inovační infrastruktura kraje (2012 

- 14) 

 zajišťování informačního servisu, prezentace a propagace cestovního ruchu pro území 

Kraje,  

 propagace a prezentace Kraje, zvyšování jeho ekonomického potenciálu,  

 příprava, koordinace a realizace rozvojových projektů na podporu cestovního ruchu a 

turistiky na území Kraje, včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných 

zdrojů financování těchto projektů,  

 odborná účast na zpracování koncepčních dokumentů v oblasti regionálního rozvoje,  

 podpora rozvoje území Kraje,  

 rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce na regionální úrovni týkající se podpory 

cestovního ruchu a turistiky v Kraji,  

 propagace a spolupráce při realizování významných kulturních a sportovních akcí 

konaných na území Kraje,  

 poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti cestovního ruchu. 

 konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické 

efektivnosti a soběstačnosti 

 propagace a publikace příkladů dobré praxe, analytické a koncepční práce, iniciování 

a příprava projektů v oblasti energetiky, podpora vzniku energetického 

managementu Kraje, měst a obcí, mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci 

energetického poradenství a projektů 

 volnočasová činnost 

Pro lepší přehlednost uvádíme v následující tabulce údaje o počtu subjektů podle 
nejčastěji se vyskytovaných „jiných“ oblastí služeb 

Specifikace „jiné“ oblasti služeb Počet příjemců 

Kultura 55 

Sport 8 

Vzdělávání 3 

Komunální služby 11 

Ostatní - cestovní ruch, 
zdravotnictví, volnočasové aktivity, 

úspora energie 
17 
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2. Forma pověření 

Pověření má podobu smlouvy, usnesení, popř. kombinace uvedených forem. 

3. Doba trvání pověření 

V drtivě většině případů je doba pověření 1 rok, rovněž se vyskytuje sjednaný závazek 

na dobu 4 roky, 5 a10 let 

a) Nejkratší – 1 rok 

b) Nejdelší – 10 let 

c) Podíl pověření nad 10 let – žádný 

4. Výhradní nebo zvláštní práva 

V oblasti „jiných“ služeb nebyla udělována žádná výhradní nebo zvláštní práva. 

5. Vyrovnávací mechanismus 

Výše vyrovnávací platby na každý kalendářní rok vychází z návrhu rozpočtu, který 

poskytovatel služby obecného hospodářského zájmu předkládá určenému orgánu 

poskytovatele platby. Návrh rozpočtu vychází z vyhodnocení předpokládaných nákladů 

a výnosů. V některých případech je vyrovnávací platba odvozena od výsledků uvedených 

ve výroční zprávě poskytovatele služby z předchozího roku. Předložený návrh rozpočtu na 

příslušný kalendářní rok projednávají příslušné orgány poskytovatele platby. Poskytovatel 

platby zhodnotí předložený návrh, když na základě vstupů (přehled předpokládaných 

nákladů a výnosů) následně určí předpokládanou výši vyrovnávací platby pro následující 

kalendářní rok. Po projednání návrhu rozpočtu a jeho případných úpravách je upravený 

návrh předložen určeným orgánům poskytovatele podpory ke schválení.  

Výplata vyrovnávací platby pak probíhá zpravidla v měsíčních zálohách, a to na základě 

plánované kalkulace jednotlivých činností. Po skončení roku předkládá poskytovatel služby 

roční vyúčtování dle skutečných nákladů a výnosů, přičemž z vyrovnávací platby je hrazen 

pouze rozdíl mezi náklady a výnosy, které příjemci vzniknou v souvislosti s poskytováním 

veřejné služby. Předkládané výsledky jsou vedeny v oddělené evidenci nákladů a výnosů.  

Příjemce je povinen předložit vyúčtování vyrovnávací platby v termínu stanoveném 

poskytovatelem. Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v 

účetnictví příjemce a doloženy poskytovateli platby, a to nejpozději do termínu stanoveného 

poskytovatelem platby. Příjemce vyrovnávací platby je povinen doložit výkazem zisků a ztrát 

a zprávou o činnosti skutečnost, že všechny finanční prostředky, poukázané poskytovatelem 

platby, byly výhradně použity na služby obecného hospodářského zájmu v souladu s 

pověřovacím aktem a s platnými právními předpisy. 

Na základě závěrečného vyúčtování se pak určuje skutečný celkový nárok na finanční 

kompenzaci vynaložených nákladů při plnění závazku veřejné služby. Jestliže příjemce obdrží 
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vyrovnávací platbu, která převyšuje rozdíl mezi náklady a výnosy, které příjemci prokazatelně 

vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné služby v souladu s pověřovacím aktem, musí 

nadměrně vyplacenou částku vrátit poskytovateli platby do předem stanoveného termínu. 

Používané nástroje podpory: Dotace, příspěvek, prostá úhrada čistých nákladů 

Používaná metoda/metodika: Ve všech případech byla použita metoda přidělování 

nákladů 

6. Opatření pro zamezení a vracení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 

V rámci uvedených opatření jsou poskytovateli vyrovnávacích plateb uváděny zejména: 

- detailní projednávání položkového rozpočtu příjemce platby 

- průběžná kontrola hospodaření (v intervalu čtvrtletním/měsíčním) příjemce platby 

- povinnost vedení odděleného účtování o činnosti, která má povahu veřejné služby, 

a o hospodářské (doplňkové) činnosti, tak aby v každém okamžiku trvání pověření 

bylo zřejmé, že vyrovnávací platba ve formě finančního transferu z rozpočtu 

poskytovatele platby byla určena pouze a výhradně na službu obecného 

hospodářského zájmu 

- provádění veřejnoprávní kontroly dle vnitrostátní právní úpravy (zejména podle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) přinejmenším každý rok po ukončení účetního 

období. Pokud je příjemce organizací zřízenou poskytovatelem platby, je kontrola 

nadměrných vyrovnávacích plateb zajištěna schvalováním účetní závěrky příjemce dle 

zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb. v platném znění. 

- pravidelné stanovování závazných ukazatelů pro poskytovatele služby obecného 

hospodářského zájmu ze strany poskytovatele platby tam, kde je poskytovatel platby 

zřizovatelem příjemce. Dle závazných ukazatelů poskytovatel platby zasílá příjemci 

poměrnou část vyrovnávací platby zpravidla v měsíčních platbách. Další část platby 

její poskytovatel přiděluje na základě potřeby po pravidelném prověření výsledku 

hospodaření za předcházející stanovené období (prověření probíhá u měsíčních 

plateb každý kalendářní měsíc). Poskytovatel platby rovněž určuje účel financování 

jednotlivých poskytovaných finančních částek. Závazné ukazatele určují hospodářský 

výsledek a stanovují příjemci platby povinnost předložit zhodnocení hospodářského 

výsledku z úrovně účelového a věcného plnění, rozvahu a výsledovku do předem 

stanoveného termínu příslušného kalendářního roku. Zhodnocení hospodaření, tj. 

věcné zhodnocení hospodaření z pozice stanovených ukazatelů, rozvahu a výsledovku 

s návrhem na finanční vypořádání je poskytovatel služby obecného hospodářského 

zájmu povinen předložit do konce měsíce ledna následujícího kalendářního roku. 

- povinnost předkládat výroční zprávu 

- povinnost provést audit zaměřený na dodržování smlouvy 
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- jestliže příjemce obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje rozdíl mezi náklady a 

výnosy, které příjemci prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné 

služby v souladu s pověřovacím aktem, musí nadměrně vyplacenou částku vrátit. 

 

Výše poskytnuté podpory 

7. Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, 

včetně počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

„Jiné“ služby 94 589 888,020 824 437,259 886 886,721 24 480,979 

 

8. Další kvantitativní informace: 

- Počet příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

ODVĚTVÍ - jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

„Jiné“ služby 78   8 8 

 

- Počet příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

„Jiné“ služby 85 9 - 
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Výše poskytnuté podpory – souhrnné tabulky za služby uvedené 

v předchozích oddílech 

Celková výše poskytnuté podpory v členění podle jednotlivých kalendářních let, včetně 

počtu příjemců a průměrné výše podpory 

Odvětví 
Počet 

příjemců 

Výše podpory Průměrná 
výše 

podpory  (tis. Kč) 

2012 2013 2014(odhad) (tis. Kč) 

Nemocnice 78 722 745,714 1 135 546,851 1 461 536,101 42 561,906 

Sociální služby, 
z toho 

446 294 279,846 486 429,274 462 513,725 2 787,495 

a) zdravotní a 
dlouhodobá péče 

91 15 338,000 50 198,246 61 123,000 1 391,860 

b) péče o děti 74 9 884,000 14 624,849 11 723,000 489,620 

c) přístup na trh 
práce a opětovné 
začlenění do něj 

22 - 1 412,000 1 965,000 153,500 

d) sociální bydlení 12 205,000 934,000 825,000 163,667 

e) péče o sociální 
začleňování 
zranitelných 

skupin 

89 1 950,000 162 450,365 149 832,865 3 530,710 

f) jiná 
podkategorie 

sociálních služeb 
158 266 902,846 256 809,814 237 044,860 4 814,921 

Letiště a přístavy 5 20 174,433 33 681,891 43 900,000 19 551,265 

Jiná odvětví 94 589 888,020 824 437,259 886 886,721 24 480,979 

CELKEM 623 1 627 088,013 2 480 095,275 2 854 836,547 11 174,992 
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Přehled počtu příjemců podle jednotlivých nástrojů podpory 

Odvětví / jednotlivé 
nástroje podpory 

Dotace Úvěr Záruka Příspěvek 

Prostá 
úhrada 
čistých 

nákladů 

nemocnice 49 - - 5 24 

dlouhodobá péče 65 - - 25 1 

péče o děti 71 - - 3 - 

přístup na trh práce 21 - - 1 - 

sociální bydlení 7 - - 5 - 

zranitelné skupiny 51 - - 8 30 

jiné podkategorie 124 - - 34 - 

letiště a přístavy 5 - - - - 

jiné služby 78 - - 8 8 

 

Přehled počtu příjemců podle kategorií velikosti podniků 

ODVĚTVÍ – počet 
podniků dle velikosti 

Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

nemocnice 14 19 45 

dlouhodobá péče 47 38 6 

péče o děti 58 11 5 

přístup na trh práce 15 7 - 

sociální bydlení 10 1 1 

zranitelné skupiny 65 24 - 

jiné podkategorie 92 64 2 

letiště a přístavy 5 - - 

jiné služby 85 9 - 
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2. Potíže s uplatňováním rozhodnutí o službách obecného 

hospodářského zájmu nebo rámce pro služby obecného 

hospodářského zájmu 

Jak je zřejmé z rozsahu informací předložených poskytovateli vyrovnávacích plateb, 

uplatňování rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu není spojeno 

s výraznými potížemi. K uvedené skutečnosti přispěla nemalým dílem široká osvětová 

činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příručka věnující se službám obecného 

hospodářského zájmu, jejíž zpracování, za spolupráce Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, se realizovalo na zakázku Ministerstva pro místní rozvoj. 

Přes výše uvedené jsou ze strany poskytovatelů vyrovnávacích plateb zaznamenány drobné 

potíže související zejména s kalkulací přiměřeného zisku konkrétně u úhradových sociálních 

služeb, kde riziko zajištění služby je částečně přenášeno na poskytovatele, a u všech 

ostatních služeb, pokud je poskytovatel dle pověření povinen zajistit kofinancování 

vyrovnávací platby (vícezdrojové financování sociálních služeb).  

Problematicky je vnímám rovněž složitý způsob nastavení parametrů pro výpočet 

vyrovnávací platby, konkrétně je tato poznámka zmiňována v souvislosti se sociálními 

službami v oblasti sociálního bydlení. 

3. Stížnosti třetích stran 

Odvětví, kterých se případné stížnosti týkaly, nebyla ze strany poskytovatelů vyrovnávacích 

plateb upřesněna, nicméně stížnosti byly evidovány, a to v souvislosti s mírou a důkladností 

monitoringu a kontroly vyrovnávací platby. Ze strany poskytovatele vyrovnávacích plateb 

bylo přijato opatření ve formě vydání metodiky kontrol. 

4. Různé (nepovinné) 

A. Kromě rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu jsou veřejnými 

subjekty při financování na zajištění těchto služeb používány následující nástroje: 

- dotace v režimu de minimis poskytovatelům kulturních služeb (např. divadla) 

- podpora de minimis v sociální oblasti (osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová 

péče, terénní hospicová péče) a v oblasti kultury (provozování kulturních zařízení) 

- podpora de minimis na pokrytí investičních nákladů na stavbu sportoviště 

- podpora de minimis v odvětví volnočasových aktivit, kulturních akcí, sportovních akcí, 

podpory památek, ochrany životního prostředí, přímé podpory (vrcholový sport), 

sociálních služeb 

- podpora de minimis - zejména objekty zateplení objektů v rámci in-house a 

prodeje/pronájmy za cenu nižší než je cena tržní - inženýrské sítě; regionální 
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investiční podpora - projekty cestovního ruchu spolufinancované z operačního 

programu  

B. V čem je použití rozhodnutí 2011 jednodušší/vhodnější než rozhodnutí 2005 

Neevidovány žádné poznámky ze strany poskytovatelů vyrovnávacích plateb. 

C. Ostatní 

Poskytovatelé vyrovnávacích plateb by uvítali zpracování podrobnější metodiky a kalkulace 

přiměřeného zisku ve vazbě na rizika přejímaná subjektem pověřeným poskytováním služeb 

(viz výše k otázce 2. – potíže s uplatňováním rozhodnutí o službách obecného hospodářského 

zájmu). 


