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Přistoupení k Dodatku č. 2 k Pověření Jihočeského kraje č. OSVZ/127/2016 

 

Důvodová zpráva 

Předkládaný materiál se týká přistoupení města k Dodatku č. 2 k Pověření Jihočeského kraje 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území Jihočeského kraje (dále 

jen „Pověření“), který byl vydán Sociálním službám Města Milevska, příspěvkové organizaci 

(dále jen „SSMM“). Sociální služby jsou podle Evropské komise považovány za služby 

v obecném hospodářském zájmu (dále jen „SOHZ“). Evropská komise vymezila, že SOHZ 

jsou hospodářské činnosti, jež přinášejí výsledky v celkovém veřejném zájmu, a které by 

nebyly bez veřejného zásahu vykonávány (nebo by byly vykonávány za odlišných podmínek, 

pokud jde o kvalitu, bezpečnost, dostupnost…). Závazek veřejné služby vzniká poskytovateli 

na základě pověření a na základě kritéria obecného zájmu, čímž je zajištěno poskytování 

služby za podmínek umožňujících splnění jejího cíle. S poskytováním vyrovnávací platby je 

spojena celá řada povinností směřujících k tomu, aby nedocházelo k nedovolené veřejné 

podpoře, a to zejména formou nadměrné vyrovnávací platby. Subjektem, který garantuje 

správnost nakládání s vícezdrojovými veřejnými prostředky v této oblasti, je kraj. Podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kraj mimo jiné zajišťuje 

dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území a v souladu se střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb určuje síť sociálních služeb na území kraje. Z takto 

stanovené působnosti kraje vyplývá i jeho hlavní role při zajištění správnosti poskytování 

vyrovnávací platby. 

Na základě schváleného rozpočtu města Milevska na kalendářní rok 2018 byl SSMM 

Zastupitelstvem města Milevska schválen finanční příspěvek zřizovatele (dále jen 

„příspěvek“) ve výši 6.550.000 Kč. Část tohoto příspěvku je určena na zajištění sociálních 

služeb v rozsahu základních činností (pečovatelská služba 2.550.000 Kč, domov pro seniory 

400.000 Kč, odlehčovací služba 600.000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že sociální služby 

poskytované SSMM jsou zařazeny do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, je tato část 

příspěvku součástí tzv. vyrovnávací platby. Město, jako poskytovatel příspěvku, je v případě 

poskytnutí finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v rozsahu základních činností 

povinno přistoupit k vydanému Pověření. 

Vyrovnávací platba (vysvětlení pojmu): je celková výše finančních prostředků z veřejných 

rozpočtů, kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních a osobních nákladů. Je 

vypočtena jako rozdíl nákladů a výnosů, které příjemci prokazatelně vzniknou v souvislosti 

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 

činnostmi v rámci výkonu veřejné služby. 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Ladislav Kotalík, 26.01.2018 


