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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přistoupení k Pověření KÚÚK ve věci 
poskytování finanční podpory sociálním službám z rozpočtu statutárního města Děčín a tuto 
 
b e r e   n a   v ě d o m í. 

 

 
Stanovisko RM: 
 
Rada města projednala informaci o přistoupení k Pověření KÚÚK ve věci poskytování 
finanční podpory sociálním službám z rozpočtu statutárního města Děčín a doporučuje 
zastupitelstvu města vzít informaci o přistoupení k Pověření KÚÚK ve věci poskytování 
finanční podpory sociálním službám z rozpočtu statutárního města Děčín na vědomí dle 
důvodové zprávy. 
 

Cena: 0 Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje vzít informaci na vědomí 

 

 
Důvodová zpráva: 
 
Finanční prostředky z veřejných zdrojů pro fungování sociálních služeb pro rok 2016 budou 
dle obdržených informací z Kraje poskytovány v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze 
dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, 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 hospodářského zájmu" formou 
vyrovnávací platby. Jedná se o platbu z veřejných rozpočtů, kterou veřejné instituce 
poskytují určitému subjektu k pokrytí nákladů veřejně prospěšných služeb, k jejichž 
poskytování byl vybrán resp. pověřen. 
Evropské právo spojuje s poskytováním vyrovnávací platby řadu povinností, směřujících 
k tomu, aby při jejím poskytování nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře, a to zejména 
formou tzv. nadměrné vyrovnávací platby. V praxi to znamená, že výpočet výše vyrovnávací 
platby musí být založen na určitých objektivních parametrech, musí existovat účinná kontrola 
účelného vynakládání prostředků z vyrovnávací platby na stanovený účel a zajištěno i 
případné části vyrovnávací platby, pokud by tato byla vyšší, než odpovídá stanovenému 
výpočtu vzhledem k potřebám dané služby. 
Z toho plyne závěr, že pokud je vyrovnávací platba poskytována z více zdrojů, musí být 
určen subjekt, který bude hlavním „garantem“ správnosti výpočtu vyrovnávací platby, ale i 
nakládání s poskytnutými prostředky. Podle § 95 zákona č. 108/2006 Sb. Kraj mj. zajišťuje 
dostupnost poskytování sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na území 
Kraje. Potřebné služby jsou zařazeny do základní sítě služeb KÚÚK. Tyto služby získají 
v prosinci roku 2015 časově omezené (tříleté) Pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti 
poskytování Služby zařazením do Sítě, přílohou tohoto pověření bude vyčíslena i maximální 
výše veřejné podpory. 
Od roku 2016 je tedy třeba v jednotlivých případech řešit vztah statutárního města Děčín 
k Pověření Kraje. Vzhledem k tomu, že KÚÚK je garantem správnosti výpočtu vyrovnávací 



platby a rovněž bude kontrolovat nakládání s poskytnutými prostředky z veřejných zdrojů, je 
vhodné přistoupit k Pověření, které bude Kraj službám vydávat. 
Přistoupení proběhne deklarací textu: "Zadavatel touto smlouvou přistupuje k Pověření 
poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě KÚÚK, 
vydané Poskytovateli Ústeckým krajem dne … pod č.j. …, 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)", který bude zakomponován do smluv o 
poskytnutí finanční podpory sociálním službám z rozpočtu města. 
Povinnost Kraji hlásit prostředky z jiných veřejných zdrojů zahrnutých do vyrovnávací platby 
je na každém Poskytovateli. Přistoupení k pověření se týká všech poskytovatelů 
registrovaných sociálních služeb, které jsou zahrnuty do základní sítě Kraje, kromě 
neziskových organizací tedy i Centra sociálních služeb Děčín, p.o. V případě nepřistoupení 
musí statutární město Děčín zabezpečit vlastní výpočty vyrovnávací platby pro každou 
službu každého poskytovatele zvlášť, vydání vlastního pověření, kontrolu vynaložených 
prostředků a další administrativní činnosti s problematikou vyrovnávací platby spojené. Je 
proto výhodné se takto k pověření Kraje připojit a následovat tak praxi i jiných měst. 
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