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společné označení pro dokumenty Rámec SGEI, Rozhodnutí SGEI, Novelizace
Směrnice o průhlednosti vydané ze strany EK v roce 2005

Amsterdamská smlouva

mezinárodní smlouva mezi členskými zeměmi EU, která změnila a přečíslovala
Smlouvu o EU a Smlouvu o ES (podepsána 2. října 1997 a nabyla účinnosti
1. května 1999)

ČR
ESD

Česká republika
Evropský soudní dvůr

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

FS

Fond soudržnosti

EK

Evropská komise jako orgán EU

Komise

Evropská komise jako orgán EU

Charta základních práv občanů EU

dokument upřesňující základní práva občanů Evropské unie, který byl přijat
jako součást Lisabonské smlouvy

Koncesní zákon

zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení(koncesní
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Lisabonská smlouva

mezinárodní smlouva mezi členskými zeměmi EU, jejímž cílem bylo především
reformovat instituce Evropské unie a její fungování (podepsána 13. prosince2007
v Lisabonu, ratifikována 3. listopadu2009 a nabyla účinnosti1. prosince 2009

MF

Ministerstvo financí

Nařízení o veřejných dopravních
službách

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

Nová Směrnice o průhlednosti
finančních vztahů

Směrnice Komise 2006/111/ESze dne 16. listopadu 2006o zprůhlednění finančních
vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finančníprůhlednosti uvnitř
jednotlivých podniků

Novelizace Směrnice o průhlednosti
finančních vztahů

Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice
80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými
podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků

Pracovní dokument Komise o SGEI

Pracovní dokument Komise: Použití pravidel veřejné podpory EU na služby
obecného hospodářského zájmu od roku 2005 a Výsledek veřejné konzultace
ze dne 23.3.2011, SEK(2011) 397

Příručka o SGEI

Pracovní dokument Komise: Příručka o používání pravidel Evropské unie pro státní
podpory, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti služeb obecného hospodářského
zájmu, zejména sociálních služeb obecného zájmu ze dne 7.12.2010, SEK(2010)
1545 v konečném znění

PPP

partnerství veřejného a soukromého sektoru (angl. Public Private Partnership)

Rakouská studie o SGEI

Eilmansberger, T., Herzig, G.: Social Services of General Interest (SSGI). Study
commissioned by the Federál Ministry of Social Affairs and Consumer Protection
2008. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz and
Universität Salzburg. Salzburg, June 2008

Rámec SGEI

Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby (2005/C 297/04)

Rozsudek Altmark

Rozsudky ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium
Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ("Altmark") [2003] Sb. rozh.
I-7747 a ve spojených věcech C-34/01 až C-38/01 Enirisorse SpA v. Ministero delle
Finanze [2003] Sb. rozh. I-14243
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Rozhodnutí SGEI

Rozhodnutí Komise 2005/842/ES 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/L 320/67)

Sdělení Komise o reformě SGEI

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů, Reforma pravidel státní podpory EU pro
služby obecného hospodářského zájmu ze dne 23.3.2011, KOM(2011) 146
v konečném znění

Sdělení Komise
o sociálních SGEI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ
doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ Služby obecného
zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek
{KOM(2007) 724 v konečném znění} {SEK(2007) 1514} {SEK(2007) 1515}
{SEK(2007) 1516}

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

SGEI

služby obecného hospodářského zájmu (angl. services of general economic
interest)

SGI

služby obecného zájmu (angl. services of general interest)

Směrnice o průhlednosti finančních
vztahů

Směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a
veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků, ve znění
pozdějších změn

Směrnice o veřejných zakázkách

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.března 2004,
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a
služby, ve znění pozdějších předpisů.

SPI
SSGI
ÚOHS
Unie
Zákon o sociálních službách
Zákon o veřejných zakázkách

Soud první instance v rámci Evropského soudního dvora
sociální služby obecného zájmu (angl. social services of general interest)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Evropská unie
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU

zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a
o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o volném pohybu služeb

zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
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Předmluva
Tato dílčí analýza 1 „Analýza primárního práva Společenství“ je první dílčí zprávou v rámci projektu
„Rozbor práva Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu s dosahem do právního prostředí
České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování“.
Na tuto dílčí analýzu 1 navazují další dvě analytické dílčí zprávy:

 Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD a
 Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb a jejich
financování.
Všechny tyto dílčí analýzy mají za cíl poskytnout kontext a vymezení pravidel pro návrhovou dílčí
analýzu 4 „Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich
financování“, která by měla být vypracována do konce měsíce května 2011 a jejíž náplní by mělo být:

 vyhodnocení výše provedených dílčích analýz a shrnutí zásadních poznatků a v rámci
objektivizovaného poznání návrh doporučení (i ve formě variantních řešení)v koncepční legislativní
činnosti v oblasti sociálních služeb a jejich financování(neinvestiční i investiční povahy);

 navržená doporučení budou obsahovat výčet všech dotčených právních předpisů, včetně specifikace
rozsahu a obsahu úprav těchto předpisů;

 k navrženým doporučením bude vypracována SWOT analýza nebo jiné vyhodnocení dopadů návrhu
regulace (např. zpracováním Regulatory impact assessment).
Tato dílčí analýza 1 (Analýza primárního práva Společenství) se svým tématem částečně překrývá s dílčí
analýzou 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD), neboť rozsudky a judikáty ESD jsou založeny také
na výkladu primárního práva EU. V tomto smyslu se dílčí analýza 2 zaměřuje spíše na sekundární právo,
které bylo vyvoláno rozsudky ESD v oblasti SGEI, zejména Rozsudkem Altmark a dílčí analýza 1 obsahuje
jen zkrácený popis sekundární legislativy EU v oblasti SGEI tak, aby byly zřejmé souvislosti a vazby
mezi těmito dvěma kategoriemi práva EU.
Pro lepší pochopení souvislostí implementace směrnic EU v oblasti SGEI v právním řádu ČR je v této dílčí
analýze odkazováno i na dílčí analýzu 3 (Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu
na oblast sociálních služeb a jejich financování). V rámci dílčí analýzy 3 je ale důraz kladen více na pohled
z hlediska práva EU než z hlediska práva ČR, a to s ohledem na vymezení tohoto projektu, který je více
zaměřen na oblast práva EU, zatímco paralelní projekt realizovaný advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA &
Partneři, se sídlem Palác Anděl, Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5, Česká republika, je více zaměřen
na pohled z hlediska práva ČR.
Tato dílčí analýza 1 odráží stav primárního práva a judikatury ESD a SPI k 31.3.2011.
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Manažerský souhrn
Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být považovány
za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující definiční znaky veřejné
podpory EU dle článku 107 SFEU:

1

 podpora,
 poskytnutá členským státem nebo z veřejných zdrojů,
 způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podniky
nebo určitá odvětví výroby,

 v míře, v níž může být dotčen obchod mezi členskými státy.
Základní rozbor pravidel veřejné podpory EU je obsažen v kapitole 1 (Veřejná podpora EU – definiční
znaky a výjimky)této dílčí analýzy.
Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec pravidlům
vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím poskytování.
V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy existuje zvláštní výjimka, která umožňuje,
aby podpora na takovou službu nebyla taktéž považována za veřejnou podporu EU. Tato výjimka
se vztahuje ke zvláštní kategorii služeb, tzv. služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI), a to
za předpokladu, že vymezení podpor na tyto služby splňuje v konkrétním případě všechny čtyři podmínky
stanovené v roce 2003 ze strany ESD v Rozsudku Altmark. Základní analýza právních pravidel primárního
práva EU vztahujících se k pravidlům veřejné podpory EU pro SGEI, včetně kontextu relevantní judikatury
ESD a SPI, je obsažena v oddílech 2.1 až 2.4 této dílčí analýzy.
Jelikož je kumulativní splnění všech čtyř podmínek Rozsudku Altmark v zásadě velmi náročné, vydala
Komise mírnější pravidla pro posouzení podpor v oblasti SGEI, při jejichž splnění je určitá výhoda
považována za slučitelnou s pravidly veřejné podpory EU. Podmínky slučitelnosti a rozsah
oznamovacích (notifikačních) povinností poskytovatelů podpor v oblasti SGEI stanovila v roce 2005 EK
prostřednictvím Rámce SGEI, respektive Rozhodnutí SGEI jako součásti tzv. Altmarského balíčku.
Podrobný rozbor pravidel obsažených v Altmarském balíčku je obsažen v dílčí analýze 2 (Analýza dopadu
rozsudků a judikátů ESD).
Podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva podle čl. 106 odst. 1 SFEU, nebo ty,
které byly pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 106 odst. 2 SFEU,
a dostávají na takové služby státní podporu, podléhají pravidlům a také Nové Směrnici o průhlednosti
finančních vztahů.

_________________________
1

Přesné znění čl. 107 odst. 1 SFEU zní: „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují
nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují
obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak”
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Podrobný rozbor pravidel, obsažených v Altmarském balíčku, je obsažen v dílčí analýze 2 (Analýza dopadu
rozsudků a judikátů ESD) a dílčí analýze 3 (Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení
dopadu na oblast sociálních služeb a jejich financování).
Fungování SGEI v zásadě podléhá úpravě základních práv EU, zejména svobody usazování a svobody
volného poskytování služeb, a to za předpokladu, že SGEI mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy
EU. Bližší výklad úpravy základních práv EU je obsažen v oddíle 2.5 této dílčí analýzy.
Taktéž pravidla soutěžního práva EU v užším smyslu, zejména zneužití dominantního postavení
podle čl. 102 SFEU, mohou být pro oblast SGEI, včetně sociálních SGEI relevantní (viz oddíl 2.6 této dílčí
analýzy). Takových případů však pravděpodobně nebude s ohledem na lokální fragmentaci poskytovatelů
sociálních služeb mnoho, protože jedním z podstatných prvků zneužití dominantního postavení dle pravidel
EU je skutečnost, že takové zneužití „může ovlivnit obchod mezi členskými státy“. Poskytovatelé však
mohou podléhat specifickým národním pravidlům proti zneužití dominantního postavení.
Pro úplnost a přehlednost výkladu problematiky primárního práva EU v oblasti SGEI, včetně sociálních
SGEI, jsou v kapitole 3 (Základní otázky a odpovědi – primární právo EU pro SGEI se zaměřením
na SSGI) této dílčí analýzy obsaženy odpovědi na základní otázky k danému tématu.
Konečně v kapitole 4 (Primární právo EU v oblasti SGEI po Lisabonské smlouvě) této dílčí analýzy jsou
obsažena základní východiska pro reformu pravidel veřejné podpory EU vztahujících se ke SGEI, jejichž
základní směry už EK naznačila v březnu tohoto roku vydáním Sdělení o reformě SGEI. Nová generace
sekundárního práva EU v této oblasti by měla být, na základě změn daných přijetím Lisabonské smlouvy,
vydána do konce tohoto roku.
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1. Veřejná podpora EU – definiční znaky
a výjimky
1.1

Veřejná podpora EU
2

Základním ustanovením primárního soutěžního unijního práva v širším smyslu ve vztahu k veřejné
podpoře EU je článek 107 SFEU, který stanoví základní podmínky pro slučitelnost veřejné podpory EU a
3
současně uvádí základní výjimky z tohoto režimu. Konkrétně se jedná o tato ustanovení čl. 107 SFEU:

 odst. 1 stanoví základní znaky neslučitelné veřejné podpory EU;
 odst. 2 stanoví případy (výjimky), kdy veřejná podpora EU dle odst. 1 bude považována za
slučitelnou s vnitřním trhem;

 odst. 3 stanoví případy, kdy veřejná podpora EU dle odst. 1 může být považována za slučitelnou
s vnitřním trhem.
V praxi to znamená, že nejdříve se posuzuje v daném případě existence veřejné podpory EU a teprve poté
se posuzuje, jestli je poskytnutí veřejné podpory EU ospravedlnitelné (slučitelné) podle jednoho
z přípustných režimů dle SFEU. Z hlediska posuzování, zdali jde o veřejnou podporu EU,je důležitý obsah,
nikoliv forma podpory.
Článek 107 odst. 1 SFEU zní: „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků,
které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá
odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem,
nestanoví-li Smlouvy jinak.“
Veřejná podpora EU je tedy zvláštní druh veřejné podpory, na které dopadá unijní legislativa a může být
doplněna vlastní regulací národní veřejné podpory, která jde nad rámec regulace veřejné podpory EU.
Česká republika takový režim (regulaci) národní veřejné podpory nemá. V tomto smyslu je v této dílčí
analýze vždy poukazováno na veřejnou podporu EU jako na specifický druh (režim) veřejné podpory.
Jako zásada platí, že členské státy jsou povinny notifikovat Komisi případy záměru udělit veřejnou podporu
ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Současně nesmí přikročit k udělení podpory, dokud Komise nerozhodne
o tom, zdali jde v daném případě o veřejnou podporu EU, či zdali je taková veřejná podpora EU slučitelná
s vnitřním trhem na základě alespoň jedné z výjimek dle čl. 107 odst. 2 a 3 SFEU. Výjimky z této zásady
mohou být stanoveny předpisem vydaným Komisí, přičemž Komise má obecně primární odpovědnost
za stanovení prováděcích podmínek k pravidlům veřejné podpory dle čl. 106 a 107 SFEU.
1.2

Definiční znaky veřejné podpory EU a pravomoce orgánů EU

Jednotlivými definiční znaky veřejné podpory EU dle článku 107 SFEU tedy jsou:

4

_________________________
2

Soutěžní právo EU v širším smyslu zahrnuje soutěžní právo EU v užším smyslu (zejména část práva vztahující se ke spojení
soutěžitelů, zneužití dominantního postavení soutěžitelů, kartelového práva) a právo veřejné podpory EU.

3

I další ustanovení SFEU mohou stanovovat výjimky, viz ustanovení čl. 106 SFEU vztahující se ke službám obecného
hospodářského zájmu, který stanovuje mírnější režim existence a slučitelnosti veřejné podpory EU než základní ustanovení
dle čl. 107 SFEU.

4

Přesné znění čl. 107 odst. 1 SFEU zní: „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují
nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují
obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak”
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 (1) podpora,
 (2) poskytnutá členským státem nebo z veřejných zdrojů,
 (3) způsobem narušující nebo hrozícím narušením hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité
podniky nebo určitá odvětví výroby,

 (4) v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy.
Pravomoci v posuzování slučitelnosti dané podpory s pravidly veřejné podpory EU, jakož i další pravomoci
v této oblasti má Komise a její rozhodování je dále podrobeno soudnímu přezkumu SPI, případně
nadřazenému ESD. Úřady členských států EU, které mají kompetenci v soutěžním právu, jsou jen
koordinačním orgánem pro oblast veřejné podpory EU. Tak je tomu i v případě ČR, kdy kompetence
5
6
ÚOHS, případně Ministerstva zemědělství v oblasti veřejné podpory EU je dle Zákona o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU velmi omezená. Konkrétně může koordinační orgán vykonávat působnost
v oblasti veřejné podpory EU pouze v tomto rozsahu (viz § 3 odst. 3 Zákona o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU) :

 (a) spolupracuje s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory EK,
 (b) spolupracuje s EK a s poskytovatelem v průběhu řízení před EK,
 (c) vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na území ČR a předkládá EK výroční zprávu,
 (d) vykonává kontrolu7 nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných ÚOHS
podle právních předpisů platných před účinností Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU,

 (e) rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona,
 (f) předává oznámení veřejné podpory EK,
 (g) vydává stanoviska k podáním poskytovatele učiněným před zahájením řízení před EK a
v jeho průběhu,

 (h) zastupuje ČR při projednávání a přípravě právních předpisů EU týkajících se problematiky veřejné
podpory EU,

 (i) je správcem centrálního registru podpor malého rozsahu, který je informačním systémem veřejné
správy podle zvláštního právního předpisu.

8

1.2.1 Znak č. 1: Podpora

Důvod pro poskytnutí podpory není tak důležitý.9 Kriteriem je spíše podstata, nikoliv forma pomoci
(podpory). V unijním právu se tak postupně, zejména na základě nalézací činnosti SPI a ESD,
identifikovaly tyto typy podpor, které jsou považovány za podpory spadající pod režim veřejné podpory EU:

 přímé podpory,
 daňové úlevy či výjimky,10
 výjimky z quasidaňových opatření,
_________________________
5

ÚOHS vykonává působnost koordinačního orgánu ve veřejné podpoře EU mimo oblast zemědělství a rybolovu.

6

Ministerstvo zemědělství vykonává působnost koordinačního orgánu (s výjimkou činností dle § 3 odst. 3, písm. d) Zákona
o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU) v oblasti veřejné podpory zemědělství a rybolovu.

7

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

9

Viz případ C-173/73, Itálie v. Komise, případ C-241/94, Francie v. Komise a případ C-251-97, Francie v. Komise.

10

Viz případ C-387/92, Banco de Credito, str. 86.
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preferenční úrokové sazby,
záruky za úvěry poskytované za obzvláště výhodných podmínek,
poskytnutí pozemků či staveb za výhodných podmínek,
náhrada ztrát,
zvýhodněné podmínky při veřejném zadávání,
odklad poplatků a příspěvků sociální povahy,
záruky dividend atd.

Veřejná podpora EU zahrnuje dle judikatury SPI a ESD nejen pozitivní přínosy pro příjemce podpory, ale
také opatření, která snižují náklady, které jinak podnik obvykle nese. Současně, podpora může být
klasifikována jako veřejná podpora EU, jestliže její účinky se týkají celé skupiny podniků, např. všeobecná
11
podpora exportu. Taktéž není rozhodující, zdali jde o přímou či nepřímou formu podpory.
Ve vztahu k investici (podpoře) veřejného sektoru ve formě podílu v určitém podniku ESD stanovil, že
jestliže veřejný investor investuje kapitál, musí mít alespoň zájem na ziskovosti v dlouhodobém horizontu,
12
jinak by bylo možné takovou investici považovat za veřejnou podporu EU.
Taktéž privatizace podniku může představovat veřejnou podporu EU. K této problematice vydala EK
13
metodiku.
1.2.2

Znak č. 2: Podpora poskytnutá státem nebo ze státních zdrojů

Aby byla daná veřejná podpora kvalifikována jako veřejná podpora EU, musí jít o podporu „poskytnutou
státem či ze státních zdrojů“, přičemž význam „státní podpory“ (angl. State Aid) je širší a zahrnuje
14
dle judikatury SPI a ESD i orgány územní samosprávy. V tomto smyslu je přesnější v českém jazyce
používat pojmu veřejná podpora než státní podpora. Povaha a právní forma instituce, která podporu
poskytuje, přitom není rozhodující, tj. může jí být i obchodní společnost, pokud je splněn definiční znak
15
poskytnutí podpory „státem nebo ze státních zdrojů“.
1.2.3 Znak č. 3: Podpora způsobilá narušit nebo vytvořit hrozbu narušení soutěže
zvýhodňující určité podniky nebo určitá odvětví výroby
Daná podpora musí být dle tohoto definičního znaku poskytnuta „podniku“ (angl. enterprise) nebo určitému
odvětví výroby. ESD judikoval, že podmínkou existence „podniku“, není to, že má právní subjektivitu, ale
16
zahrnuje jakoukoliv jednotku vykonávající ekonomickou (hospodářskou) činnost. Dále ESD ve své soudní
praxi dospěl k závěru, že „podnik“ představuje jakoukoliv entitu, která se zabývá hospodářskou činností
17
bez ohledu na její právní status nebo způsob financování. Těmito entitami tak mohou být obchodní
společnosti, různé formy sdružení, fyzické osoby, obchodní asociace, svobodné profese, státem vlastněné
podniky i družstva či jiné organizační formy. Je přitom možné, aby daná entita byla považována za „podnik“

_________________________
11

Viz případ C-75/97, Belgie v. Komise.

12

Viz případ ESD C-303/88, Itálie v. Komise, případ C-305/89 Itálie v. Komise.

13

Viz dokument „Twenty-third Report on Competition Policy“, str. 255-6.

14

Viz případ C-52-54/97, Viscido, Scandella a Terragnolo v. Ente Poste Italiane.

15

Viz případy C-67, 68 a 70/85, Kwerkerij Gebroeders Vand der Kooy BV v. Komise.

16

Viz případ T-8/89 DSM v. Komise, případ známý jako případ Polypropylene.

17

Viz případ C-41/90, Klaus Höfner a Fritz Elser v. Macroton GmbH /1991/, ECR I-1979.
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jen ve vztahu k části svých aktivit; část aktivit může realizovat jako výkon veřejnoprávních pravomocí.
18
Záleží tedy na povaze příslušných činností, nikoliv na statutu daného subjektu.
Podmínka „hospodářské činnosti“ jako konstitutivního znaku „podniku“ je taktéž potvrzen judikátem ESD
19
ve věci Komise v. Itálie (C-35-96, bod 7) podle kterého platí, že „podnik (undertaking) pro účely výkladu
pravidel hospodářské soutěže Společenství zahrnuje osobu, která je účastna hospodářské činnosti,
zejména činnosti spočívající v nabízení zboží a služeb na daném trhu, bez ohledu na právní statut
20
a způsob, jakým je financována.“
V této souvislosti je třeba také upozornit, že několik právně odlišných osob může být posuzováno jako
21
jedna „ekonomická jednotka“, např. vztah mezi mateřskou a dceřinou společností.
Ve většině případů není obtížné posoudit, zdali daná podpora splňuje tento definiční znak, zejména
v případě přímých podpor. Problematické se to může však jevit v případech, kdy samotná povaha daných
služeb sleduje společenský cíl (např. většina sociálních služeb), ale způsob financování těchto služeb není
zcela hrazen z veřejných zdrojů. V takových případech je otázkou, zdali v daném případě je možné
konstatovat, že dané vztahy jsou realizovány na trhu či nikoliv. Vodítkem pro posouzení daného režimu je
v některých případech rozhodovací praxe ESD a SPI.
Obecně Komise, případně v následném přezkumu SPI, respektive ESD, aplikují test, kdy pozice daného
podniku je posuzována před a po přijetí podpory a analyzuje se, zda dochází ke zlepšení této pozice.
Pokud je test kladný, pak je tento definiční znak naplněn, a to bez ohledu na argument, zda je úmyslem
22
snížit ceny v daném odvětví nebo skutečnost, že jiné členské země poskytují obdobné podpory
23
(selektivní povaha podpory). Současně by mělo být při tomto testu prokázáno, že požadovaného cíle
nelze dosáhnout bez vynaložení veřejných prostředků (existence tržního selhání).
V rozhodovací praxi soudních instancí EU dochází zpravidla k vyloučení existence veřejné podpory EU
v situacích, kdy nakládání s veřejnými prostředky je předmětem volné soutěže přístupné všem skutečným
či potenciálním uchazečům schopným zajistit požadované plnění, které je s těmito prostředky spojeno.
1.2.4 Znak č. 4: Podpora mající potenciální dopad na obchod mezi členskými státy
Jestliže daná podpora posiluje finanční postavení podniku ve srovnání s jinými soutěžiteli uvnitř EU, potom
24
intra-unijní obchod může být dle judikatury ESD ovlivněn.
V rámci aplikace výkladu čl. 101 odst. 1 SFEU na zakázané dohody mezi soutěžiteli dospěl ESD k výkladu
tohoto znaku na základě testu, zdali je možné „předvídat s dostatečným stupněm pravděpodobnosti
na základě sady objektivních právních i skutkových kritérií, že takové dohody mohou mít vliv, přímý či
25
nepřímý, skutečný či potenciální, na obchod mezi členskými státy.“ Současně to, že strany, které se daná
dohoda týká, jsou z jedné členské země, není překážkou pro uplatnění čl. 101 SFEU, a to z důvodu, že

_________________________
18

Viz případ C-364/92 Fluggelschaft, odst. 19.

19

Viz také případ C-475/99, Ambulanz Glöckner, ECR 2001, I-8089.

20

Viz také Spojené případy 1-159/91 a C-160-91, Poucet a Pistre, odst. 17.

21

Viz případ 22/71, Béguelin Import v. GL Import-Export.

22

Viz případ 173/73, Itálie v. Komise.

23

Viz případ 78/76, Steinike a Weinling v. Bundesamat für Ernährung und Forstwirthschaft.

24

Viz případ C-730/79, Philip Morris Holland BV v. Komise.

25

Viz případ C-56/65, STM v. Maschinenbau Ulm GmbH.
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26

tato skutečnost ztěžuje přístup na trh z jiných členských zemí EU. Taktéž není překážkou splnění tohoto
27
definičního znaku, pokud se podpora týká obchodu mimo EU, jestliže má vliv na intra-unijní obchod.
ESD v rámci tohoto znaku veřejné podpory EU dále judikoval, že i relativně malá částka podpory nebo i
relativně malá velikost příjemce podpory samy o sobě nevylučují možnost ovlivnění intra-unijního
28
obchodu. Důležité přitom není, zdali skutečně daná podpora ovlivní intra-unijní obchod, ale stačí možnost
tohoto ovlivnění (potencialita).
Důležitou skutečností je, že orgány EU zkoumají tuto podmínku v zásadě až v rámci soudního řízení
(přezkumu), tj. vlastní vyšetřování Komisí může být zahájeno bez zřejmého a konečného závěru o naplnění
29
tohoto definičního znaku.
1.3

Výjimky z veřejné podpory EU

1.3.1 Obligatorní výjimky ze zákazu veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 2 SFEU
První skupinu výjimek tvoří případy, kdy je veřejná podpora EU považována vždy za slučitelnou s vnitřním
trhem (čl. 107 odst. 2 SFEU), konkrétně jde o:

 podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují
bez diskriminace založené na původu výrobků;

 podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými
událostmi;

 podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených
rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobených
30
tímto rozdělením.
1.3.2 Fakultativní výjimky ze zákazu veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 3 SFEU
Druhou skupinu výjimek tvoří případy, kdy veřejná podpora EU může být považována (Komisí)
za slučitelnou s vnitřním trhem (čl. 107 odst. 3 SFEU). Do této skupiny výjimek patří:

 podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo
s vysokou nezaměstnaností, jakož i rozvoji regionů uvedených v článku 349 s ohledem na jejich
31
strukturální, hospodářskou a sociální situaci;

 podpora směřující k provedení významného projektu v evropském zájmu32 nebo k nápravě vážných
poruch v hospodářství;

33

 podpora, která má usnadnit rozvoj určitých ekonomických aktivit nebo určitých ekonomických oblastí,
34

pokud nemění podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem;

_________________________
26

Viz případ C-8/72, Vereeinigung van Cementhandelaren v. Komise, případ C-246/86 Société Coopérative des Asphalteurs Belges
(BELASCO) v. Komise. případ T-66/89 Publishers Association v. Komise.

27

Viz např. Franc-Japanese Ballbearings Agreement, OJ L343/19.

28

Viz případ C-142/78, Tubemeuse: Belgie v. Komise.

29
30

Viz případ C-75/97, Belgie v. Komise.
Lisabonskou smlouvou (SFEU) bylo u této třetí výjimky přidáno toto omezení: „Pět let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
může Rada na návrh Komise přijmout rozhodnutí, jímž se toto písmeno zruší.“

31

K bližší aplikaci této výjimky, viz případ 730/79, Philip Morris Holland BV v. Komise.

32

K bližší aplikaci této výjimky, viz případ 62 a 72/87, Executif Régional Wallon a Glaverbel SA v. Komise. Tato část výjimky byla
využita k obhájení výjimek v oblasti životního prostředí.

33

K bližší aplikaci této výjimky, viz T-132 & 143/96, Freistaat Sachsen.

34

K bližší aplikaci této výjimky, viz zejména případy T-126-127/96, BFM a EFIM v. Komise.
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 podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu
a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému zájmu;

 jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím;
přičemž u podpory dle první odrážky se jedná o znevýhodnění regionu vůči EU jako celku, zatímco
podle třetí odrážky může jít o znevýhodnění i pouze v národním kontextu.
Výjimky z veřejné podpory EU podle čl. 107 odst. 3 SFEU nejsou automatické. Komise používá dva
způsoby, jak formulovat výjimky ze zakázané veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 2 SFEU, konkrétně:

 rozhodováním individuálních případů, zejména na základě předchozí notifikace,
 vytvářením obecných pravidel/pokynů (guidelines), zejména prostřednictvím blokových výjimek,35
36

případně jiných „skupinových“ výjimek.

Přitom obecná pravidla jsou často určitým zobecněním několikaleté rozhodovací činnosti Komise odrážející
precedenční praxi soudních orgánů EU (SPI a ESD).
1.3.3 Služby obecného hospodářského zájmu dle čl. 106 SFEU
Třetí skupinu výjimek tvoří případy tzv. služeb obecného hospodářského zájmu (angl. Services of General
Economic Interest, zkratka SGEI). Tato výjimka z veřejné podpory EU je komplexně popsána v dalších
kapitolách této dílčí analýzy.

_________________________
35

Viz http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html.

36

Viz http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html (dočasné podpory v případě krize),
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html (pravidla horizontálních podpor),
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html (zvláštní pravidla sektorových podpor),
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/instruments.html (pravidla zvláštních nástrojů podpor).

6

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 1: Analýza
primárního práva Společenství

2. Zvláštní režim služeb obecného
hospodářského zájmu
2.1

Služby obecného hospodářského zájmu – základní vymezení právní úpravy EU

Povaha sociálních služeb, jakož i jiných obdobných veřejných služeb má zásadní význam pro život lidí
v moderní společnosti. Na základě významu veřejných služeb a výrazného veřejného zájmu na určitých
zvláštních pravidlech, týkající se této kategorie služeb ve vztahu k pravidlům hospodářské soutěže, byl již
od vzniku Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 založen v právu EU
koncept SGEI („služeb obecného hospodářského zájmu“ nebo také „služeb obecného zájmu hospodářské
povahy“).
37

Postupně byl dotvářen judikaturou ESD z let 1993 až 1994. Následně byly požadavky založené
na judikatuře ESD zařazeny do legislativního textu tzv. Amsterdamské smlouvy upravující zakládající
Smlouvy o založení ES (1997), a to zejména zařazením nyní nového článku 106 odst. 2 (ex 86 odst. 2
38
Smlouvy o ES): „Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které
mají povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům
hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních
úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem
39
Unie.“
V kontextu těchto legislativních úprav byl dále vyvíjen koncept „služeb obecného zájmu“, který zahrnoval
v širším smyslu jak služby obecného hospodářského zájmu, tak i služby, které nejsou poskytovány
na tržním základě, tj. jsou nehospodářské povahy.
40

Zásadní je, že na služby obecného zájmu v užším smyslu se pravidla EU na vnitřním trhu zásadně
nevztahují, tj. zejména svoboda poskytovat služby, svoboda usazovací, pravidla soutěže a pravidla
veřejné podpory.
Zatímco oproti jiným službám obecného hospodářského zájmu (telekomunikace – 1992 a 2001, poštovní
služby – 1997 a energetika – 2003), u kterých byl přijat ze strany Společenství (nyní EU) harmonizační
přístup prostřednictvím jednotlivých sektorových směrnic, tento přístup v oblasti sociálních služeb
v rozsahu Zákona o sociálních službách chybí.
Přelomovým rozsudkem ESD pro oblast služeb obecného hospodářského zájmu byl Rozsudek Altmark.
Na základě tohoto rozsudku ESD vydala Komise na konci listopadu 2005 tři normotvorné soubory, které
bývají v odborné literatuře označeny jako tzv. Altmarský balíček:

_________________________
37

Viz rozsudky ESD ve věci C-320/91, Corbeau [1993], s. I/2533, body 14 a 16, a C-393/92, Almelo, bod 49.

38

Viz také nový čl. 16 Smlouvy o založení ES: „Aniž by bylo dotčeny články 73,86 a 87 a s ohledem na význam, které mají služby
v obecném hospodářském zájmu v rámci společných hodnot Unie, a na jejich význam při podpoře sociální a územní soudržnosti
pečují Společenství a členské státy v rámci svých pravomocí a v působnosti této smlouvy a o to, aby zásady a podmínky
pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich účelu.

39

Toto ustanovení je v odborné literatuře někdy označované jako „únikový článek“ (angl. escape clause), a to s ohledem
na skutečnost, že veřejná podpora EU v režimu SGEI má výrazně méně přísné požadavky na existenci či slučitelnost s pravidly
veřejné podpory EU, než u „běžných služeb“.

40

Viz rozhodnutí ESD v případě C-41/90, Klaus Höfner a Fritz Elser v. Macroton GmbH /1991/, ECR I-1979 (zprostředkování
veřejného zaměstnávání), případě C-475/99 Ambulanz Glöckner, ECR, 2001, I-8089 (služby v oblasti dopravních zachranných
zdravotních služeb) a případě C-157-99, Smits and Peerbooms, ECR 2001, I-5473 (zdravotní služby).
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 Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2005/C
297/04);

41

 Rozhodnutí Komise 2005/842/ES 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/L 320/67);

 Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 80/723/EHS
o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti
uvnitř určitých podniků.
Na základě přijetí Lisabonské smlouvy (SFEU) je nově koncipována pravomoc EU vydávat přímo
aplikovatelná nařízení v oblasti SGEI, a to dle čl. 14 SFEU: “Aniž jsou dotčeny článek 4 Smlouvy o
Evropské unii a články 93, 106 a 107 této smlouvy a s ohledem na místo, které zaujímají služby obecného
hospodářského zájmu mezi společnými hodnotami Unie, a na jejich význam při podpoře sociální a územní
soudržnosti, pečují Unie a členské státy v rámci svých pravomocí a v oblasti působnosti Smluv o to, aby
zejména hospodářské a finanční zásady a podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění
jejich úkolů. Tyto zásady a podmínky stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení
Evropský parlament a Rada, aniž je dotčena pravomoc členských států poskytovat, zadávat či financovat
tyto služby v souladu se Smlouvami.”
K zahájení debaty o další legislativní činnosti EU v oblasti SGEI vyhlásila Komise dne 10.6.2010 Veřejnou
42
konzultaci na téma “Pravidla pro státní podporu týkající se služeb obecného hospodářského zájmu”. Tato
debata je nyní vymezena Sdělením Komise o reformě SGEI, tj. dokumentem vydaným ze strany EK
v návaznosti na proběhlou veřejnou konzultaci, který naznačuje směr pro zákonodárnou činnost EU
v oblasti SGEI předvídanou čl. 14 SFEU, i skutečností, že platnost Rámce SGEI končí v listopadu 2011.
Blíže jsou tyto směry popsány v dílčí analýze 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD).
2.2

Test neexistence veřejné podpory EU

Základními kritérii pro to, aby se v daném případě nejednalo o veřejnou podporu EU v rámci služeb
obecného hospodářského zájmu je kumulativní splnění všech čtyř podmínek dle precedenčního
Rozsudku Altmark:

 „[…] Za prvé, podniku, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být skutečně svěřeny závazky
veřejné služby a tyto závazky musí být jasně definovány. […]

 […] Za druhé, ukazatele, na jejichž základě se provede výpočet vyrovnávací platby, musí být
stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem, aby nemohlo dojít k udělení
hospodářské výhody, která by mohla zvýhodnit podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby, oproti
ostatním konkurenčním podnikům. […] Vyrovnávací platba provedená členským státem za ztráty
vzniklé podniku, aniž byly předem stanoveny parametry takové vyrovnávací platby, u níž se jejím
provedení ukáže, že provozování některých služeb v souvislosti s plněním závazků veřejné služby
nebylo z hospodářského hlediska uskutečnitelné, představuje tudíž finanční opatření, které odpovídá
pojetí státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

_________________________
41

Tento Rámec SGEI se nepoužije na odvětví dopravy, kde bylo vydáno zvláštní nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, jakož i na veřejnoprávní vysílání, pro které platí režim dle Sdělení Komise o použití pravidel státní
podpory na veřejnoprávní vysílání (2001/C 320/04).

42

Viz http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_cs.html.
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 […] Za třetí, výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytí veškerých nákladů
vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit
příslušné příjmy a přiměřený zisk. […]

 […] Za čtvrté, pokud nebyl podnik pověřený plněním závazků veřejné služby v určitém případě
vybrán prostřednictvím procesu zadávání veřejných zakázek, který by umožnil vybrat uchazeče
schopného poskytovat předmětné služby s nejnižšími náklady pro Společenství, musí být výše
vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by běžný, řádně řízený podnik
disponující odpovídajícími dopravními prostředky vynaložil na plnění těchto závazků, přičemž je třeba
zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků.“
2.3

Test existence slučitelnosti veřejné podpory EU

2.3.1 Rámec SGEI – předpis určující podmínky slučitelnosti veřejné podpory EU
Rámec SGEI upravuje s odkazem na Rozsudek Altmark, za jakých podmínek není určitá výhoda
považována za nadměrnou vyrovnávací platbu (kompenzaci), která by způsobila vznik neslučitelné
veřejné podpory EU.
Komise se snažila v Rámci SGEI stanovit obecná horizontální pravidla, při jejichž splnění se jedná
v daném případě o slučitelnou veřejnou podporu EU. Jde v zásadě o mírnější režim než režim
podle Rozsudku Altmark, zejména s ohledem na absenci testu dle řádně řízeného podniku dle čtvrté
podmínky Rozsudku Altmark.
Rámec SGEI je však velmi instruktivní pro splnění podmínek Rozsudku Altmark v prvních třech
podmínkách. V zásadě je možné konstatovat, že když nejsou splněny podmínky dle Rámce SGEI
ve vztahu k prvním třem podmínkám Rozsudku Altmark, je teoreticky vyloučené, že nejde o veřejnou
podporu EU dle výjimky podle přímé aplikace pravidel podle Rozsudku Altmark.
S ohledem na skutečnost, že Rámec SGEI představuje sekundární právo EU, je analýza Rámce SGEI
obsažena v dílčí analýze č. 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD).
2.3.2 Rozhodnutí SGEI – předpis určující podmínky povinnosti předchozí notifikace
veřejné podpory SGEI Komisi
Rozhodnutí SGEI obsahuje limitní hodnoty (poměrně značně vysoké), které zakládají povinnost
43
předem notifikovat danou podporu SGEI Komisi, a to pro různé druhy služeb:

 zdravotní služby nemocničního charakteru, pohotovostní služby, případně doplňkové služby (viz čl. 2
odst. 1 písm. b) Rozhodnutí SGEI);

 služby leteckých a lodních spojů (viz čl. 2 odst. 1 písm. c) Rozhodnutí SGEI);
 služby v oblasti letištních a přístavních služeb (viz čl. 2 odst. 1 písm. d) Rozhodnutí SGEI);
 služby v oblasti námořní dopravy (viz čl. 2 odst. 2 Rozhodnutí SGEI);
 ostatní SGEI (viz čl. 2 odst. 1 písm. a) Rozhodnutí SGEI).
_________________________
43

Pro služby v oblasti sociálního bydlení však nejsou výslovně stanoveny žádné limity. Viz čl. 6 třetí odstavec Rozhodnutí SGEI:
“V odvětví sociálního bydlení musí členské státy provádět pravidelné kontroly nebo zajistit, aby byly prováděny pravidelné kontroly
směřující ke zjištění, zda nedochází k přeplatku vyrovnávací platby na úrovni každého podniku stanovené podle článku 5.
Do následujícího období lze převést jakékoli nadměrné vyrovnávací platby nepřesahující 20 % roční vyrovnávací platby, pokud
dotčený podnik provozuje výhradně služby obecného hospodářského zájmu.“
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Taktéž Rozhodnutí SGEI je součástí sekundárního práva EU. Z tohoto důvodu je výklad Rozhodnutí SGEI
podán v dílčí analýze 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD).
2.3.3 Novelizace Směrnice o průhlednosti finančních vztahů z roku 2005 a Nová
Směrnice o průhlednosti finančních vztahů
Novelizací Směrnice o průhlednosti finančních vztahů z roku 2005 došlo k rozšíření opatření k průhlednosti
finančních vztahů i na podniky, které jsou v postavení dle čl. 106 SFEU (ex čl. 86), tj. jsou to podniky,
kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva podle čl. 106 odst. 1 SFEU, nebo ty, které byly
pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 106 odst. 2 SFEU a
dostávají na takové služby státní podporu v jakékoli podobě a které vykonávají další činnosti. Tyto podniky
byly nově zařazeny do souborné kategorie „veřejného podniku“, které podléhají pravidlům Směrnice
o průhlednosti finančních vztahů.
V roce 2006 však EK přistoupila k revizi Směrnice o průhlednosti finančních vztahů a nahradila kompletně
44
stávající právní úpravu Novou Směrnicí o průhlednosti finančních vztahů. Hlavní část povinností
ve vztahu ke SGEI týkající se odděleného vedení účtů tak, aby z nich bylo patrné rozdělení výdajů a
výnosů na různé služby, zejména rozdělení na ty, které se týkají SGEI a které se týkající jiných služeb,
činností apod., však byla zachována.
Taktéž Nová Směrnice o průhlednosti finančních vztahů je součástí sekundárního práva EU a současně
směrnicí. Z tohoto důvodu je výklad této směrnice podán v dílčí analýze 2 (Analýza dopadu rozsudků a
judikátů ESD) a v podrobnostech implementace v ČR také v dílčí analýze 3 (Analýza transpozice směrnic
do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb a jejich financování).
2.4

Judikatura ve věci veřejné podpory EU ve vztahu ke SGEI po Rozsudku Altmark
(výběr)

2.4.1 Případ C-332/98 Francouzská republika v. Komise
V případu C-332/98 Francouzská republika v. Komise (dále jen „Případ Francie v. Komise“) konstatoval
ESD ve svém rozsudku následující: „Poslední věta článku 93(3) Smlouvy (nyní 88(3) ES) je prostředkem
na ochranu mechanismu přezkumu ustanoveného tímto článkem k zamezení poskytnutí podpory v rozporu
se Smlouvou. Z tohoto důvodu, i když členský stát se domnívá, že daná podpora je slučitelná se
společným trhem, tato skutečnost ho nemůže opravňovat k nerespektování jasných ustanovení článku 93
Smlouvy. Z toho vyplývá, že účel, k němuž slouží ustanovení zavedené čl. 93(3), není pouze stanovení
povinnosti předběžně podporu notifikovat, ale toto také samo o sobě nutně implikuje odkládací účinek
požadovaný poslední větou článku 93(3). Toto ustanovení proto nemá účinek oddělení těchto povinností, tj.
povinnost notifikovat jakoukoliv novou podporu a povinnost odložit dočasně poskytnutí dané podpory.“
V daném případě tedy není možné na základě čl. 108 odst. 3 SFEU (ex 88 odst. 3), aby si členské státy
samy zhodnotily, že o veřejnou podporu dle režimu SGEI nejde, aniž by ji dříve, v případě povinnosti
notifikace, Komisi nenotifikovaly a současně nerespektovaly zákaz poskytnutí podpory před rozhodnutím
Komise. K tomu je třeba dodat, že finanční limity pro vznik povinnosti notifikovat veřejnou podporu EU
v rámci režimu SGEI je dán Rozhodnutími SGEI, přičemž pro sociální služby platí povinnost předběžně
notifikovat veřejnou podporu Komisi dle obecného režimu podle čl. 2 odst. 1 písm. a) Rozhodnutí SGEI:
“1. Toto rozhodnutí se vztahuje na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
poskytnutou podnikům v souvislosti se službami obecného hospodářského zájmu podle čl. 86 odst. 2

_________________________
44

Z obsahového hlediska se však jedná víceméně o vnitřně přestrukturované úplné znění původních směrnic.
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Smlouvy, které spadají do některé z těchto kategorií: … a) Pro „vyrovnávací platbu za závazek veřejné
služby poskytnutou podnikům, jejichž průměrný roční obrat před zdaněním za všechny činnosti nepřesáhl
v průběhu dvou finančních let předcházejících roku, kdy byl daný podnik pověřen poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu, částku 100 milionů EUR, pokud roční vyrovnávací platba za dotčenou
službu nepřesahuje 30 milionů EUR.“
Z výše uvedeného vyplývá, že notifikační povinnost ohledně slučitelnosti veřejné podpory EU se týká
v zásadě jen podniků s mimořádně velkým obratem.
2.4.2 Spojené případy C-34/01 a C-38/01 Enirisorse SpA v. Ministero delle Finanze
Ve spojených případech C-34/01 a C-38/01 Enirisorse SpA v Ministero delle Finance (dále jen „Případ
Enirisorse“) řešil ESD situaci, kdy členský stát alokoval veřejnému podniku významnou část poplatků
placených za přístavní služby. ESD v daném případě rozhodl, že tato veřejná podpora představuje
veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (ex 87 odst. 1) do té míry, do které ovlivňuje obchod mezi
členskými státy, jestliže:

 taková alokace nebyla spjatá s jasně definovanými závazky veřejné služby;
 kompenzace (vyrovnávací platba), údajně nezbytná pro plnění takových povinností, nebyla vypočtena
na základě předem stanovených parametrů objektivním a transparentním způsobem tak, aby bylo
zabráněno, že kompenzace povede k udělení hospodářské výhody, která bude zvýhodňovat přijímající
podnik vůči konkurenčním podnikům.
Současně ESD konstatoval v daném případě, že „Na jedné straně … je zřejmé, že částka výnosů
přístavních poplatků placených Aziende neodráží náklady skutečně jím vynaložené pro účely poskytování
nakládacích a vykládacích služeb, protože částka je vztažena k objemu zboží dopraveného všemi uživateli
nebo odvezenými do příslušných přístavů. Tímto způsobem se částka mění s ohledem na činnost v daném
přístavu(ech). Takový systém nesplňuje požadavek, že kompenzace nepřesahuje výši, která je nezbytná
k pokrytí všech nákladů spojených s plněním závazků veřejné služby.“
Jinými slovy, z Případu Enirisorse vyplývá, že dovolávat se režimu neexistence veřejné podpory EU
v rámci režimu SGEI se subjekt může, jestliže má přímo v pověřovacím aktu stanovenu povinnost plnit
jasně stanovené závazky veřejné služby a vůči těmto službám je udělována podpora a dále, že smyslem
výjimky dle režimu SGEI je, že kompenzace není nadměrná, tj. že udělená podpora prospívá uživatelům
dané služby, ale nezpůsobuje svojí nadměrnou výší hospodářský prospěch jednomu soutěžiteli v rámci
hospodářské soutěže.
2.4.3 Případ T-157/01 Danske Busvognmaend v. Komise
V případě T-157/01 Danske Busvognmaend v. Komise (dále jen „Případ Danske Busvognmaend“)
se SPI zabýval otázkou dodatečné kompenzace u provozovatele autobusových služeb, který byl vybrán
ve výběrovém řízení. V daném případě tento vybraný provozovatel zaznamenal výrazné ztráty z této
smlouvy, a tak následně požádal o udělení veřejné podpory.
SPI konstatoval, že jestliže si Combus (provozovatel) stanovil neziskové tarify za své služby (pokrývající
pouze 53% jeho nákladů), pak to byla jeho vlastní volba. V tomto smyslu SPI došel k závěru, že i když
dané podpory jsou prezentovány jako kompenzace pro plnění veřejných služeb, byly v daném případě
ve skutečnosti pouze kompenzacemi ztrát utrpěných daným podnikem vyvolané nikoliv přímo a výlučně
poskytováním dopravních služeb samo o sobě, ale spíše výsledkem celkového řízení daného podniku,
zejména předložením zakázkových nabídek s mimořádně nízkými nabídkovými cenami za účelem stát
se úspěšným uchazečem.
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V daném případě tedy SPI konstatoval, že nebyla splněna první podmínka Rozsudku Altmark. SPI dále
zdůraznil, že v každém případě „faktory na základě, kterých byla sporná kompenzace udělena, nebyly
dříve určeny objektivně a transparentním způsobem, jak je požadováno odstavci 90 a 91 Rozsudku
Altmark.“ V daném případě tedy nebyla splněna druhá podmínka Rozsudku Altmark.
2.4.4 Případ T-298/03
dalšív. Komise

British

United

Providence

Association

Ltd

(BUPA)

a

V případě T-298/03 British United Providence Association Ltd (BUPA) a dalšív. Komise & Excise
Commissioners (dále jen “Případ BUPA”) řešil SPI mimo jiné soulad se čtvrtou podmínkou Případu
Altmark. SPI jednoznačně konstatoval, že výklad čtvrté podmínky Rozsudku Altmark má být „ve světle
jejich účelu a duchu“.
Ve vztahu k první podmínce Rozsudku Altmark SPI potvrdil, že je zde velká diskrece států označit dané
45
služby za SGEI, ale poskytování takové služby musí být ve „společném nebo veřejném zájmu“. Taktéž
musí být závazek této veřejné služby povinný v tom smyslu, že pověřený provozovatel takové služby je
46
povinen takové služby nabízet jakémukoliv uživateli, který takové služby požaduje.
Ve vztahu k druhé podmínce Rozsudku Altmark SPI uzavřel, že tato podmínka předpokládá jistou
průhlednost a objektivitu kritérií pro určení kompenzace, ale svým způsobem rozvolnil tento požadavek
pomocí účelu a ducha tohoto kritéria.
Současně však upozornil na vazbu mezi riziky, které na sebe provozovatel veřejné služby bere, a výší
kompenzace: „Soud se ale domnívá, že vyčíslení dodatečných nákladů prostřednictvím srovnání
skutečného rizikového profilu PMI pojistitele a průměrného tržního rizikového profilu ve světle částek
placených všemi PMI pojistiteli podrobenými RES jsou konzistentní se smyslem a duchem třetí podmínky
Altmarku do té míry, do které je kompenzace vyčíslena na základě složek, které jsou specifické, jasně
identifikovatelné a způsobilé kontroly.“
Ve vztahu ke čtvrté podmínce Rozsudku Altmark konečně poněkud paradoxně konstatoval, že „zde nebyl
důvod srovnávat mezi potenciálními příjemci plateb z RES a efektivním provozovatelem." Je třeba však
podotknout, že tento případ byl řešen pouze SPI a byl založen na skutkových skutečnostech vzniklých
před vydáním Rozsudku Altmark.
2.4.5 Závěry ze současného výkladu režimu SGEI dle unijního práva
Z výše uvedených judikátů je zřejmé, že směr výkladu ESD i SPI ve vztahu k uplatnění režimu SGEI
dle SFEU na podpory je založen na:
1. Rozsáhlém právu veřejného sektoru označit určitou službu jako službu obecného hospodářského zájmu
(SGEI), pokud to materiálně odpovídá její povaze (daná služba má být poskytována objektivně
„ve společném či veřejném zájmu“).
2. Požadavku na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních povinností (kvalita
služeb) poskytovatele služeb obecného hospodářského zájmu v pověřovacím aktu.
3. Požadavku na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení kompenzace, které jsou
následně kontrolovatelné a které mají za úkol zajistit, aby provozovatel veřejné služby nebyl přeplácen,
tj. aby neexistence veřejné podpory EU byla „ve smyslu a duchu Rozsudku Altmark“ legitimizována
v zásadě pouze výlučnými přínosy pro uživatele veřejných služeb (a pouze těchto služeb) bez zřejmých

_________________________
45

Viz odst. 178 Případu BUPA.

46

Viz odst. 190 Případu BUPA.
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nestandardních ekonomických přínosů provozovatele dané veřejné služby s uvážením rizik daného
provozování.
4. Požadavku dle čtvrté podmínky Rozsudku Altmark, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem
otevřené, nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v rámci které je dle ekonomické teorie
vybrán „nejlepší dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým benchmarkingem nákladů
vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku.
V odborné literatuře je současný legislativní a výkladový stav uplatnění výjimky SGEI dle čl. 106 SFEU
na služby na vnitřním trhu charakterizován takto: „Celkově se evropské právo veřejných podpor
k financování veřejných služeb jeví v tuto fázi jako rozumný, i když poněkud komplikovaný kompromis.
Na jedné straně, bylo rozhodnuto, a to se zdá jednou provždy, v Rozhodnutí Altmark, že poskytnutí
objektivní kompenzace na poplatky za veřejné služby nepředstavuje veřejnou podporu, protože nenabízí
jakoukoliv výhodu jejímu příjemci. Kritéria Altmarku byla aplikována různými soudy od roku 2003, někdy
flexibilně, jak jsme viděli. Na druhé straně, kritéria Altmarku jsou velmi obtížné splnitelná, a Evropská
komise se rozhodla, že veřejné podpory, které nesplňují tato kritéria, ale stále odpovídají pouhé
47
kompenzaci na poplatky veřejné služby, pokrýt Rámcem a Rozhodnutím.“
2.5

Pravidla vnitřního trhu a SGEI

2.5.1 Svoboda volného pohybu služeb, svoboda usazování a SGEI
Obecně je možné konstatovat, že SGEI spadají do rámce úpravy základních práv EU, zejména svobody
(práva) usazování dle čl. 49 (ex čl. 43) a násl. SFEU a svobody (práva) volného poskytování služeb
dle čl. 56 (ex čl. 49) a násl. SFEU. Tato skutečnost je dána hospodářskou (ekonomickou) povahou SGEI,
tj. toho, že jsou poskytovány na trhu, tedy mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Proto jakýkoliv
zahraniční poskytovatel SGEI z členské země EU, včetně poskytovatele sociálních SGEI, se může
dovolávat těchto základních práv z SFEU, kdykoliv jsou omezení jiným členským státem EU (hostitelským)
stanovena tak, že jsou v rozporu s těmito základními právy.
Výčet možných omezujících opatření není možné dát, a to zejména s ohledem na skutečnost, že zakázána
48
jsou jak přímá, tak v zásadě i nepřímá omezení.
Zakázané jsou zejména jakékoliv restrikce zahraničního poskytovatele z členské země EU, které by
stanovovaly přísnější pravidla pro tyto poskytovatele než pro poskytovatele z hostitelské země. Takový
49
případ by byl posouzen jako zakázaná diskriminace (viz čl. 49 SFEU).
Vzhledem k principiálnímu zákazu nepřímých omezení jsou z hlediska zákazu diskriminace riziková i
jakákoliv opatření, která by vázala podporu či jiné opatření na místo usazení (sídlo) či délku usazení
na určitém území, a to ať už v případě uživatelů služeb nebo jejich poskytovatelů. Jakákoliv taková
omezení by musela být velmi důkladně podpořena věcnými argumenty (tzv. naléhavým důvodem
50
veřejného zájmu) a musela by být v souladu se zásadou proporcionality (přiměřenosti).

_________________________
47

48

Viz Touvenin, Jean Marc: The Altmark CASE and its Consequences in Krajewski, M., Neergaard, U., Van den Gronden, J.:
The Changing Legal Framework for Services of General Economic Interest in Europe. Between Competition and Solidarity. T.M.C
Asser Press. The Hague, 2009.
Některá omezení, která mají účinek nepřímého omezení, však mohou být z jiných převažujících důvodů legitimizována.

49

Článek 49 SFEU je možné vnímat jako zvláštní případ obecného zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti dle čl. 18
(ex 12 SFEU.

50

Viz případ C-411/98, Ferlini, ECR 2000, I-8081.
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Taktéž podmínky vztahující se k jazyku poskytování služeb se jeví v zásadě, i když v oblasti sociálních
51
služeb méně, problematické.
V oblasti požadavků na odbornost a uznávání vzdělání je dle primárního práva EU požadavek na vzájemné
uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci, a to bez ohledu na to, zdali Komise vydala
pro příslušné profese či podnikatelské činnosti specifické směrnice ke koordinaci právních a správních
předpisů členských států týkajících se přístupu k samostatným výdělečným činnostem a jejich výkonu
52
podle čl. 53 SFEU (ex čl. 47) či nikoliv.
Také jakékoliv opatření snižující počet oprávněných poskytovatelů služeb omezením jejich absolutního
počtu (tzv. numerus clausus) mohou naplnit znaky zakázaného omezení výše uvedených základních práv
(svobod) a jsou v zásadě primárním právem EU zakázána.
Ve vztahu k účelu daného poskytovatele, tj. zdali je zaměřen na dosažení zisku či je neziskového
charakteru, existuje v judikatuře ESD a SPI ve vztahu k základním svobodám poměrně málo soudních
53
rozhodnutí. Jedním z příkladů je rozhodnutí ESD ve věci Sodemare. V tomto soudním případě, týkajícího
se pečovatelských zařízení v Lombardii, bylo omezení poskytování služeb prostřednictvím výhradně
neziskových subjektů označeno jako přípustné a souladné s právem EU. ESD rozhodnutí odůvodnil právě
sociálními důvody. Toto rozhodnutí je však ojedinělé a je otázkou, do jaké míry je přenositelné na jiné
situace. V neposlední řadě se tento judikát datuje ke stavu před Amsterdamskou smlouvou, tj. jeho
použitelnost na stávající ustanovení čl. 106 SFEU je minimálně diskutabilní.
Jako základní kritérium pro to, zdali určité opatření hostitelského státu má diskriminační povahu, se ustálilo
judikaturou ESD pravidlo, že dané opatření brání výkonu výše uvedených základních svobod (práv)
54
usazování a volného poskytování služeb nebo jej činí méně přitažlivým. Příklady použití tohoto kritéria
55
56
vystihují dobře zejména rozsudky ESD v případu C-244/97 Pfeiffer a případu C-94/04 Cippolla. Zejména
obecná omezení daná právem hostitelského státu (např. že oproti zvyklostem může konkrétní činnost
vykonávat jen určitá kategorie podnikatelů) jsou podrobena zvláštnímu posouzení na základě kritéria
57
potřebnosti. Přitom věcně je dané omezující opatření obhajitelné, pouze pokud existuje v daném případě
58
tzv. naléhavý důvod veřejného zájmu.
Jako naléhavé důvody veřejného zájmu jsou uznávány i omezující opatření ve vztahu ke službám
obecného zájmu. Vždy však musí být taková opatření nezbytná a přiměřená (proporcionální) k zajištění
zamýšleného cíle a založena na objektivních a nediskriminačních kritériích, která jsou dána předem těm
poskytovatelům služeb, kterých se týkají.
Většina relevantní judikatury ESD se přitom vztahuje ke SGEI v oblasti zdravotnictví. Přesto jsou soudní
případy řešené ESD v této oblasti velmi instruktivní i pro analogické použití v oblasti sociálních SGEI. ESD
například judikoval, že takovým naléhavým důvodem veřejného zájmu může být zájem na rovnovážném
59
poskytování zdravotních a nemocničních služeb. ESD dokonce již několikrát judikoval, že zachování

_________________________
51
52

Viz případ C-506/04, Wilson, ECR, 2006, I-8613.
Viz případ C-340/89, Vlassopoulou, ECR 1991, E-2357.

53

Případ C-70/95, Sodemare a další v. Regione Lombardia /1997/, ECR 1997, I-3395.

54

Viz např. případ C-19/92, Kraus, ECR, 1993, I-1663, případ C-299/02, Komise v. Nizozemí, ECR 2004, I-9761, případ C-140/03,
Komise v. Řecko, ECR 2005, I-3177.

55

Případ C-244/97 Pfeiffer, ECR 1999, I-2835.

56

Případ C-94/04, Cipolla, ECR 2006, I-11421.

57

V odborné literatuře se používá pro tento test anglický výraz „needs testing“.

58
59

Angl. overriding reasons relating to public interest, viz případ C-108/96, Mac Quen, ECR 2001, I-837.
Např. případ C-158/96 Kohll, ECR 1998, 9-1931, případ C-157-99, Smits and Peerbooms, ECR 2001, I-5473, případ C- 358/99,
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60

finanční rovnováhy systému sociálního zabezpečení je sám o sobě naléhavý důvod veřejného zájmu.
61
V případu Smits and Peerbooms pak dokonce ESD dokonce rozhodl, že počet nemocnic, jejich územní
rozložení, způsob jejich organizace a jejich vybavení, které mají k dispozici, jsou okolnostmi, které mohou
ospravedlňovat jejich plánování. Takové plánování má podle ESD za cíl dosáhnout cíle zajištění
dostatečného a stálého přístupu k vyváženému rozsahu vysoce kvalitních služeb nemocniční péče
v daném státě. Současně, takový přístup napomáhá potřebě řídit náklady a zabránit, jak jen to je možné,
plýtvání finančními, technickými a lidskými zdroji. Takové plýtvání přináší podle názoru ESD o to více škod
s ohledem na skutečnost, že je všeobecně uznáváno, že sektor nemocniční péče generuje významné
náklady, které musí uspokojit vzrůstající potřeby, zatímco dostupné finanční zdroje pro zdravotnictví nejsou
62
neomezené, a to bez ohledu na způsob jeho dotování těchto služeb. Paralela mezi nemocničními
zdravotnickými službami a sociálními službami je zřejmá.
Bohužel sekundární legislativa EU neposkytuje větší právní jistotu ohledně podrobnějšího přístupu
k posouzení, kdy je naléhavý zájem veřejného zájmu dán a kdy nikoliv. O to větší a robustnější musí být
však argumentace i věcné řešení případných omezujících podmínek pro poskytování sociálních SGEI,
zejména prostřednictvím analytických a empirických dat a analýz dopadů.
Bližší pravidla ohledně poskytování služeb na vnitřním trhu jsou dána Směrnicí o službách na vnitřním trhu,
která byla v právu ČR provedena Zákonem o službách na vnitřním trhu. Oba předpisy jsou
v podrobnostech implementace v ČR rozebrány v dílčí analýze 3 (Analýza transpozice směrnic do práva
ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb a jejich financování).
2.5.2 Zadávání veřejných zakázek a SGEI
Zadávání zakázek sjednaných v členských státech EU jménem státu, regionálních nebo místních orgánů
a jiných veřejnoprávních subjektů musí dodržovat zejména základní zásady vnitřního trhu dle SFEU. Jedná
se zejména o zásadu volného pohybu zboží, zásadu svobody usazování a zásadu svobodného
poskytování služeb. Od těchto základních zásad vnitřního trhu jsou odvozeny další zásady, jako je zásada
rovného zacházení, zásada zákazu diskriminace, zásada vzájemného uznávání, zásada proporcionality
a zásada transparentnosti. Tyto zásady byly v sekundárním právu EU provedeny jednotlivými směrnicemi
63
v oblasti veřejného zadávání, z nichž pro oblast sociálních služeb je relevantní zejména Směrnice
o veřejných zakázkách. Současně existuje v dané oblasti rozsáhlá judikatura ESD a SPI.
Z hlediska sociálních služeb jsou pravidla v oblasti veřejného zadávání relevantní ze dvou důvodů:

 (1) poskytovatelé sociálních SGEI mohou být veřejnoprávními subjekty ve smyslu čl. 1 odst. 9 Směrnice
o veřejných zakázkách, tj. mohou být subjekty, které jsou ve větším či menším rozsahu povinny
postupovat dle této směrnice;

 (2) poskytovatelé sociálních SGEI mohou být v některých případech vybráni postupy dle pravidel
veřejného zadávání.
Bližší pravidla ohledně aplikace pravidel veřejného zadávání na sociální SGEI, a to jak na úrovni práva EU,
tak i ČR (tj. Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona), jsou v podrobnostech implementace

_________________________
Miller-Fauré, ECR 2003, I-4509, případ C-444/05, Stamatelaki, ECR 2007, I-3185.
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Viz poznámka 54.
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Případ C-157-99, Smits and Peerbooms, ECR 2001, I-5473.
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Viz také případ C-372/04, Yvonne Watts, ECR 2004, I-4325.
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Stanovení pravidel v oblasti veřejného zadávání ze strany EU je založeno na zmocnění dle čl. 114 odst. 1 (ex čl. 95 odst. 1)
SFEU: „Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených v článku 26 následující ustanovení. Evropský
parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření
ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.“
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v ČR rozebrány v dílčí analýze 3 (Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu
na oblast sociálních služeb a jejich financování).
2.6

Soutěžní pravidla v užším smyslu a SGEI

Poskytovatelé sociálních SGEI mohou být za určitých okolností předmětem soutěžních pravidel dle čl. 101
SFEU (ex čl. 81), tj. pravidel postihujících kartelové dohody.
Současně, v případě určitých sociálních služeb v širším smyslu (typu probačních služeb, asistenčních
služeb), jejichž odběratelem je takřka výlučně veřejný sektor, mohou vznikat poskytovatelé, kteří mohou
kontrolovat dané trhy. Zneužití soutěžních pravidel může spočívat ve vynucování nepřiměřených cen,
nevýhodných obchodních podmínkách či jiných diskriminačních praktikách, které mohou ostatní
64
poskytovatele obdobných služeb znevýhodňovat. Nelze tedy vyloučit, že by se i poskytovatelé sociálních
SGEI mohli dopustit zneužití dominantního postavení upraveného v čl. 102 (ex čl. 82) SFEU. Takových
případů však nebude při současném stavu a lokální fragmentaci poskytovatelů sociálních služeb zřejmě
mnoho, protože jedním z podstatných prvků zneužití dominantního postavení dle pravidel EU je
skutečnost, že takové zneužití „může ovlivnit obchod mezi členskými státy“.
Zajímavou otázkou však je, zdali je možné všechny činnosti osob, které jsou běžně označovány
jako podniky v rámci svobody volného pohybu služeb a usazování, podřadit pod pojem „hospodářská
65
činnost“ ve smyslu unijního soutěžního práva či nikoliv. Komise, SPI i ESD totiž v různé míře v některých
svých rozhodnutích omezily použití práva EU v oblasti hospodářské soutěže u osob, jejichž činnost
spočívá v nakupování (organizátoři trhu), tj. nikoliv v nabízení určitých služeb či zboží. V oblasti
66
soutěžního práva EU je tak používána funkční definice pojmu „podniku“, tj. soutěžní pravidla se vztahují
na ty subjekty, které vykonávají hospodářskou činnost, zatímco v oblasti práva vnitřního trhu je rozhodující
především institucionální znak. Tento rozdíl dobře vystihl Generální Advokát Jacobs ve spojených
případech C-264/01, C-301/01, C-354/01 a C-355/01, AOK Bundesverband, ECR 2004, I-2493, v rámci
kterých byly rozhodovány otázky v oblasti zdravotnických služeb a důchodového pojištění „…obecný
přístup Soudu ohledně toho, zdali určitá osoba je podnikem ve smyslu soutěžních pravidel Společenství
může být popsán jako funkční, a to v tom, že se zaměřuje na vykonávané činnosti než na charakteristiky
jejích aktérů, které je plní … Za předpokladu, že daná činnost je ekonomické povahy, podléhají osoby je
vykonávající pravidlům soutěžního práva Společenství.“
67

68

Funkční přístup byl pak potvrzen Komisí, SPI a v roce 2006 i ze strany ESD v soudním případu Fenin.
V tomto soudním případu šlo o žalobu sdružení seskupujícího většinu podniků uvádějících na trh
zdravotnické vybavení, zejména lékařské přístroje používané v nemocničním prostředí ve Španělsku
69
označované zkratkou FENIN. Členové tohoto sdružení prodávali toto vybavení zejména entitám
spravujícím národní systém zdravotní péče, tzv. SNS. Prodej zdravotnického vybavení posledně
jmenovaným představoval více než 80 % obratu členských podniků FENIN. Subjekty spravující SNS
dle žaloby FENINu systematicky zpožďovaly platby členům FENINu. Z toto důvodu se domáhal FENIN
toho, aby Komise konstatovala zneužití dominantního postavení na straně SNS ve smyslu článku 102

_________________________
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Eilmansberger, T., Herzig, G.: Social Services of General Interest (SSGI). Study commissioned by the Federál Ministry of Social
Affairs and Consumer Protection 2008. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz and Universität Salzburg.
Salzburg, June 2008, str. 25
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Viz oddíl 1.2.3 této dílčí analýzy.

66

Tento funkční přístup byl poprvé vymezen v soudním případu C-41/90, Klaus Höfner a Fritz Elser v. Macroton GmbH /1991/, ECR
I-1979.

67

Soudní případ T-319/99, Fenin v. Komise, ECR 2003, II-357.

68

Soudní případ C-205/03 Fenin v. Komise, ECR I-6295.

69

Federación Espanola de Empresas de Tecnología Sanitária.
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SFEU (ex čl. 82), a to z tohoto důvodu, že uvedené entity splácejí své dluhy vůči jejím členům
s průměrným zpožděním 300 dnů, zatímco dluhy vůči jiným poskytovatelům služeb splácejí v mnohem
přiměřenějších lhůtách. Tato diskriminace byla dle FENINu dána skutečností, že členové FENIN nemohou
vykonávat obchodní nátlak na uvedené entity, protože posledně jmenované mají dominantní postavení
na španělském trhu se zdravotnickým vybavením.
SPI především zamítl druhý žalobní důvod FENINu týkající se použití článků 102 SFEU (ex čl. 82) a čl. 106
SFEU (ex čl. 86), když v bodě 40 svého rozsudku rozhodl, že entity spravující SNS nejednají jako podniky,
když nakupují zdravotnické vybavení prodávané členy FENIN za účelem nabízení bezplatných
zdravotnických služeb členům SNS. SPI měl za to, že tento závěr vyplývá ze skutečnosti, že SNS:

 (1) funguje v souladu se zásadou solidarity,
 (2) je financován ze sociálních příspěvků a jiných státních příspěvků a
 (3) poskytuje bezplatné služby uvedeným členům na základě všeobecného pojištění.
V důsledku toho, podle Komise, SPI a ESD tyto entity nejednají jako podniky ve smyslu soutěžního práva
EU, když kupují zdravotnické vybavení a článek 101 (ex čl. 81), jakož i článek 102 SFEU (ex čl. 82) se
na ně nevztahují.
V této souvislosti se SPI vyjádřil i ke kritériu “hospodářské činnosti”, přičemž odkázal na dřívější rozsudek
ESD ve spojených případech C-159/91 a C-160/91, Poucet a Pistre /1993/, ECR I-637. Konstatoval, že
“organizace spravující zdravotnické fondy nevykonávají hospodářskou činnost a nejsou proto podniky
70
pro účely článku 81 SES a 82 SES, jestliže plní výlučně sociální funkci, jejich činnost je založena
na principu národní solidarity, konečně nevytvářejí zisk, vyplácené benefity jsou zákonnými benefity a
nemají žádný vztah k úrovni příspěvků. Tak tomu je v případě organizací spravujících národní zdravotní
system který funguje podle principu solidarity v tom smyslu, že je financován z příspěvků sociálního
zabepečení a dalších veřejných zdrojů a v tom smyslu, že poskytuje služby zdarma svým členům na
71
základě všeobecného krytí.”
Současně je však nutné poukázat na skutečnost, že ESD vykládá tyto znaky spíše restriktivně. V odstavci
22 stanoviska v případě C-244/94, FFSA a další v. Ministére de l´Agriculture et de la Peche /1995/, ECR I4013 se Generální advokát Tesauro vyjádřil v tom smyslu, že „daný fond zdravotního pojištění musí být
klasifikován jako podnik alespoň v rozsahu … správy takového systému.“ Soud tak na základě odlišného
skutkového stavu, než byl u případu Poucet a Pistre, zdůraznil, že plnění principu solidarity není
rozhodující ve všech případech a konstatoval, že posuzovaný subjekt vykonával v daném konkrétním
případě jednoznačně hospodářskou činnost.
Také v bodu 85 rozsudku soudního případu C-67/96, Albany /1999/, ECR I-5751 vyslovil ESD závěr, že
absence motivu zisku a přítomnost mnoha aspektů solidarity naznačující solidaritu, včetně povinného
členství, nejsou dostatečné ke zbavení statutu sektorového penzijního fondu jako podniku. Ve svém názoru
v tomto případě Generální advokát Jacobs šel až tak daleko, že navrhuje, aby neziskový charakter
subjektu nebo skutečnost, že sleduje neekonomické cíle byl v zásadě bezvýznamný (angl. immaterial)
v otázce, zdali daná osoba má být považována za podnik.
Bohužel soudní případ FENIN vychází také z velmi omezeného skutkového základu, kdy ESD se
z procesních důvodů (pozdní předložení žalobního bodu ze strany FENINu až ve fázi opravného
prostředku) odmítl zabývat jako nepřípustnou otázkou,uplatňovanou ze strany FENIN podpůrně, kdy

_________________________
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Anglický výraz “exclusively” (výhradně) naznačuje poměrně úzké vnímání této podmínky.

71

Viz bod 1 soudního případu T-319/99, Fenin v. Komise, ECR 2003, II-357.
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FENIN tvrdil, že soud měl zohlednit, že nákupní činnost je hospodářské povahy, a tedy že podléhá
pravidlům hospodářské soutěže, z důvodu, že pozdější činnost, tedy poskytování lékařské péče, je sama
o sobě téže povahy. Taktéž si FENIN jako žalobce nepočítal příliš procesně obratně a Komise a následně i
soudní orgány EU se odmítly zabývat tvrzeními ohledně toho, že některé služby jsou poskytovány členům
SNS za úplatu. V bodu 44 případu Fenin k tomu SPI konstatoval: Proto ve svém přezkumu zákonnosti
napadnutého rozhodnutí v tomto řízení Soud nemůže existenci takových služeb vzít úvahu a není nezbytné
v tomto případě, aby Soud rozhodoval o jejich potenciální relevantnosti k otázce, zdali nákupní aktivity
takových organizací jsou hospodářskou činností.“
Výše uvedené na druhou stranu neznamená, že by nemohly osoby splňující kritéria dle případu Fenin
podléhat specifickým národním pravidlům proti zneužití dominantního postavení. Ve Velké Británii byla
orgánem UK Competition Appeal Tribunal v případě 1006/2/1/01 Bettercare 2 za hospodářskou činnost
shledána činnost poskytovatele sociálních služeb, kterou plnil zákonem stanovenou povinnost poskytovat
sociální služby (pro které získal daný poskytovatel státní dotaci), ale byl dokonce povinen dle zákona plnou
cenu poskytování takových služeb získat od uživatele, a to dle schopnosti takového uživatele platit (angl.
ability to pay).
Závěrem lze konstatovat, že případy řešené před soudními orgány EU vztahující se k přímo sociálním
službám ve smyslu tak, jak jsou chápány v České republice, jsou svým počtem i významem v zásadě
pro řešení SGI zanedbatelné. Většina relevantních případů je v oblasti zdravotnických služeb. Nevýhodou
analogického použití pro oblast sociálních služeb je, že oproti systému zdravotních služeb založených
zpravidla na nekapitalizačních zdravotních fondech je způsob poskytování sociálních služeb dle Zákona
o sociálních službách založen na neidentifikovatelných (anonymních) zdrojích ze souhrnných zdrojů
státního rozpočtu. I v tomto smyslu je třeba přisvědčit, že do doby, dokud sekundární právo EU či
rozhodnutí soudních orgánů EU nedají určitější znaky rozdílu mezi sociálními SGEI a sociálními službami
obecného zájmu nehospodářského povahy, musí být objektivní posouzení provedeno v zásadě jen
na základě „konkrétního zhodnocení přesných činností, o které v dané věci jde, což implikuje, že
72
posouzení takových činností musí být provedeno případ od případu.“

_________________________
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Krajewski, M., Neergaard, U., Van den Gronden, J.: The Changing Legal Framework for Services of General Economic Interest
in Europe. Between Competition and Solidarity. T.M.C Asser Press. The Hague, 2009. str. 31.
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3. Základní otázky a odpovědi – primární
právo EU pro SGEI se zaměřením na
SSGI
3.1

Úvod

3.1.1 Aktuální stav
Na konci roku 2007 vydala EK Sdělení Komise o sociálních SGEI, v rámci kterého podala formou otázek
a odpovědí odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se režimu SGEI v právu EU. Následně byla v roce
2008 zprovozněna interaktivní informační služba, která umožňuje komukoliv zaslat vůči EK dotaz týkající
se praktických otázek uplatnění pravidel SGEI. K aktualizaci Sdělení Komise o sociálních SGEI pak došlo
na konci roku 2010 vydáním Příručky o SGEI, která podává vysvětlení k více než 100 otázkám týkajících
se práva EU v oblasti SGEI, a to zejména v oblasti veřejné podpory EU. Některé otázky se přímo specificky
orientují na vysvětlení aplikace pravidel na sociální SGI a SGEI.
Ačkoliv se konzultace prováděné ze strany EK zatím nezaměřily na vyhodnocení Příručky o SGEI, ukázalo
se, že právní rámec EU týkající se SGEI vykazuje poměrně značnou míru právní jistoty ohledně výkladu
základních pojmů a toho, zdali určité služby vůbec spadají do rámce veřejné podpory EU.
Mezi nejdůležitější oblasti, kde lze očekávat v blízké době vyjasnění ze strany EK patří:

73

 rozlišení mezi hospodářskými a nehospodářskými činnostmi v rámci pravidel veřejné podpory EU a
zařazení určitých subjektů mezi podniky;

 limity, kterými pravidla pro veřejnou podporu EU omezují členské státy, když definují určitou
hospodářskou činnost jako SGEI;

 podmínky, za nichž má vyrovnání za výkon některých SGEI poskytnutých na místní úrovni nepříznivý
vliv na obchod mezi členskými státy, a tudíž spadá do působnosti pravidel veřejné podpory EU;

 požadavky, které musí veřejné orgány dodržet v rámci pravidel veřejné podpory EU, když svěřují
určitému podniku výkon SGEI;

 podmínky, za nichž vyrovnání za SGEI nepředstavuje veřejnou podporu EU, protože je na základě
nabídkového řízení vybrán poskytovatel za nejmenší náklady pro společnost nebo protože je účtovaná
cena v souladu s výkonným a správně řízeným podnikem;

 způsob, jak zvýšit soulad mezi uplatňováním pravidel veřejné podpory EU a pravidel pro zadávání
veřejných zakázek;

 souhra mezi pravidly Altmarského balíčku a dalšími odvětvovými pravidly pro SGEI.

3.1.2 Výhled legislativní činnosti Komise
V dohledné době nelze předpokládat, že by EU přistoupila k revizi SFEU či jiné úpravě primárního práva
EU v oblasti SGEI. V současné době probíhá reforma právních pravidel vztahující se ke SGEI (viz Sdělení

_________________________
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Viz str. 7 Sdělení k reformě SGEI.
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Komise k reformě SGEI z března 2011), a to na úrovni sekundárního práva EU. Současně dochází
k upřesňování primárního práva EU prostřednictvím judikatury ESD a SPI.
Čl. 14 SFEU bude nepochybně do budoucna základem pro legislativní činnost orgánů EU v oblasti SGEI,
a to v návaznosti na stávající acquis communautaire a důsledky Rozsudku Altmark. Forma sekundárního
práva dle čl. 14 SFEU, tj. nařízení jako přímo aplikovatelný právní předpis v členských zemích, s největší
pravděpodobností určí nový právní rámec SGEI, který však bude navazovat na současné základní
regulatorní zásady a přístupy. Sama Komise ve Sdělení k reformě SGEI stanovila tyto základní směry
dalšího legislativního vývoje v oblasti SGEI v rámci sekundární legislativy EU, které byly do značné míry
předurčeny už Protokolem č. 26 k SFEU:

 objasnění stávajících pravidel,
 diferencovaný a přiměřený přístup, tj. zjednodušení režimu pro lokální a maloobjemové SGEI
(typicky sociální služby) a naopak robustnější přístup u komerčních služeb velkého rozsahu, kterým je
svěřeno poskytování SGEI.
Dle Sdělení Komise k reformě SGEI je možné očekávat, že konzultace EK s Evropským parlamentem,
Radou, Evropským hospodářským a sociálním výborem, Výborem regionů a členskými státy
a zúčastněnými subjekty ohledně návrhů nového rozhodnutí o SGEI a nového rámce týkajícího se SGEI
budou probíhat do července 2011.
74

Taktéž ve svém sdělení nazvaném „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ se v návrhu č. 25 EK zavazuje
„přijmout do konce roku 2011 sdělení spolu se souborem opatření týkajících se služeb obecného
zájmu.“V odůvodnění tohoto cíle mimo jiné Komise zdůraznila následující:
„Unie a její členské státy musí dbát na to, aby veřejné služby včetně sociálních služeb, odpovídající
evropským potřebám, mohly snadněji fungovat na příslušné úrovni, řídily se jasnými pravidly ohledně
financování, měly nejvyšší kvalitu a byly skutečně přístupné pro každého. V rámci této perspektivy budou
iniciativy Komise členěny do tří os.
Za prvé se jedná o to, aby orgány veřejné správy získaly výkonné snadno použitelné nástroje, které budou
pokrývat veškerou příslušnou problematiku (včetně financování, veřejných zakázek a spolupráce
mezi veřejnými orgány) a které jim umožní nabízet v oblasti jejich působnosti a na základě široké
autonomie, jež je jim vlastní, kvalitní veřejné služby na místní úrovni odpovídající potřebám občanů. Tyto
nástroje by měly rovněž umožnit lepší hodnocení kvality uvedených služeb a srovnání v rámci odvětví i
na mezistátní úrovni.
Za druhé jde o to, aby Evropané mohli posoudit vývoj kvality poskytovaných služeb, zejména v souvislosti
s liberalizačními reformami velkých síťových odvětví (dopravní a poštovní služby, energetika).
Za třetí je cílem lépe reagovat na potřebu všeobecného přístupu ke službám, které Evropané považují
za podstatné pro svůj každodenní život (například poštovní služby), jelikož kvalita veřejných služeb je
nedílně spojena s jejich přístupností, včetně cenové dostupnosti. Případné překážky pro kvalitní univerzální
služby by měly být předmětem důkladné analýzy na základě zkušeností z terénu. Tato snaha vyhovět
potřebám všech se musí rovněž opírat o dynamické posuzování potřeb Evropanů, jež se mění v souladu
s rychlým rozvojem společnosti a sociálních zvyklostí.“
Podrobnější výklad záměrů Komise v rámci sekundárního práva EU je podán v dílčí analýze 2 (Analýza
dopadu rozsudků a judikátů ESD).

_________________________
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané Na cestě k Aktu
o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství, 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a
obchod, KOM(2010) 608 v konečném znění/2 ze dne 11. listopadu 2010.

20

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 1: Analýza
primárního práva Společenství
3.2

Otázky a odpovědi

3.2.1 Služby obecného zájmu (SGI) versus služby obecného hospodářského zájmu
(SGEI)
Pojem „služby obecného zájmu“ je jako obecná kategorie zmiňován v primárním právu EU pouze
v Protokolu č. 26 k SFEU. Nikde však jeho význam v primárním právu EU vymezen není. Dle výkladu EK je
používán jako souhrnný pojem jak pro služby obecného hospodářského zájmu (SGEI), tak i služby
obecného nehospodářského zájmu (nebo také služby obecného zájmu nehospodářské povahy). Služby
obecného zájmu se váží k nějakému „obecnému zájmu“, přičemž tento zájem má širší význam než
jen „veřejný zájem“ tak, jak je například vykládán v rámci institutu vyvlastnění v národních právních řádech.
SGEI jsou právem EU upraveny a jsou podřízeny pravidlům SFEU a navazujícím právním pravidlům
v sekundárním právu EU, zatímco poskytování služeb obecného zájmu nehospodářské povahy není
právem EU upraveno (regulováno).
Taktéž definice SGEI není nikde v primárním právu EU obsažena. EK vymezila v Příručce SGEI služby
75
obecného hospodářského zájmu v návaznosti na relevantní judikaturu ESD svým výkladem takto:
„V praxi Evropské unie se obvykle vztahuje na služby hospodářské povahy, které orgány veřejné moci
členských států na celostátní, regionální nebo místní úrovni v rámci svých pravomocí daných vnitrostátním
právem podrobují specifickým závazkům veřejné služby prostřednictvím pověření ... a na základě kritéria
obecného zájmu, aby zajistily poskytování těchto služeb za podmínek, které nejsou nezbytně
převládajícími tržními podmínkami.“
Obecně však platí, že není povinností mít v národním právním řádě označenu určitou službu výslovně
jako SGEI. Rozhodně to však není v neprospěch věci, je-li to tak vymezeno, a to včetně oblasti sociálních
SGEI.
3.2.2 Sociální služby obecného zájmu (SSGI)
Tak jako nikde v právu EU není vymezen pojem služby obecného zájmu (SGI), případně služby obecného
hospodářského zájmu (SGEI), tak totéž platí o těchto službách s přívlastkem sociální.
O vymezení SSGI se pokusila EK v rámci svého sdělení „O provádění lisabonského programu
Společenství: sociální služby obecného zájmu v Evropské unii“ a následně i ve Sdělení Komise
o sociálních SGEI z roku 2007.
EK vymezila dvě kategorie sociálních SGI:

76

 (1) zákonné systémy a doplňkové systémy sociální ochrany v různých organizačních formách
(vzájemných nebo profesních), pokrývající základní životní rizika, jako jsou rizika související se zdravím,
stářím, pracovními úrazy, nezaměstnaností, důchodem, zdravotním postižením;

 (2) ostatní základní služby poskytované přímo osobě, jejichž cílem je obecně zajištění prevence
a sociální soudržnosti, poskytující individualizovanou pomoc s cílem usnadnit začlenění osob
do společnosti a zaručit jim výkon jejich základních práv.

_________________________
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Případ C-179-90 Merci convenzionali porto di Genova, ECR 1991, I-5889, bod 27, případ C-242/95,GT-Link A/S, bod 53, případ
C-266/96, Corsica Ferries France SA, ECR 1998, s. I-XXX, bod 45.
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Viz str. 16 Příručky o SGEI.
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Právě do druhé kategorie sociálních SGI spadají sociální služby dle Zákona o sociálních službách. Oproti
členění druhů sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách je zajímavé vnitřní členění druhé výše
uvedené kategorie sociálních SGI na následující subkategorie:

 (i)pomoc osobám, které musejí zvládnout bezprostřední životní situace nebo krize (např. zadluženost,
nezaměstnanost, drogovou závislost, rozpad rodiny);

 (ii) činnosti, jejichž cílem je zajistit, aby dotyčné osoby získaly schopnosti nezbytné k jejich úplnému
začlenění do společnosti (rekvalifikace, jazykové vzdělání pro přistěhovalce), a zejména na trhu
práce(odborná příprava, nové profesní zařazení); tyto služby doplňují a podporují úlohu rodiny v péči
poskytované zejména nejmladším a nejstarším osobám;

 (iii) činnosti, jejichž cílem je zajistit začlenění osob majících dlouhodobé potřeby související
se zdravotním postižením nebo zdravotním problémem;

 (iv) sociální bydlení, tedy poskytování bydlení znevýhodněným osobám nebo sociálním skupinám.
Vztah mezi službami obecného zájmu v širším smyslu (SGI), službami obecného hospodářského zájmu
(SGEI) a sociálními službami obecného zájmu (SSGI) ukazuje následující obrázek, který je převzat
ze Sdělení Komise o reformě SGEI (str. 4).

SGI

Obecný zájem

SSGI

SGEI
Sociální

Hospodářský

3.2.3 Pravidla pro volbu režimu SGEI v oblasti veřejné podpory EU
Je na orgánech veřejné moci v jednotlivých členských státech EU, ať na národní, regionální či lokální
úrovni, které služby budou považovat za SGEI. Je tak respektován princip subsidiarity a jediným
omezujícím kritériem pro použití pravidel veřejné podpory EU pro SGEI je, že se orgány veřejné moci
nesmí dopustit zjevného omylu ohledně existence „obecného zájmu“ u dané služby (např. různé běžné
úklidové služby asi nenaplňují znak obecného zájmu a jsou běžnými komerčními službami). Míra volnosti
daná v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality orgánům veřejné moci členským zemím je
potvrzena v Protokolu č. 26 k SFEU. Členské státy EU však nesmí využít tuto volnost v rozporu
s harmonizačními pravidly pro některé síťové služby založenými na směrnicích EU, kde jsou nuceny
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postupovat při regulaci takových služeb v souladu s pravidly danými příslušnými směrnicemi. Relevantní
judikatura ESD a SPI pak dokládá případy, kdy se takového zjevného omylu příslušný orgán veřejné moci
dopustil. Příručka o SGEI uvádí dva příklady:

 činnosti v přístavu, to znamená nakládka, vykládka, překládání, uskladňování a obecně pohyb zboží
nebo jakéhokoli materiálu ve státních přístavech, nenabývají nutně obecného hospodářského zájmu,
který má specifické vlastnosti ve srovnání s jinými hospodářskými činnostmi;

 činnosti jako je reklama, elektronický obchod, používání zvláštních telefonních čísel v rámci her o ceny,
sponzorství nebo podpora prodeje. Jejich zahrnutí do veřejné audiovizuální služby je zjevně nesprávné.
3.2.4 Informační a poradenské činnosti versus veřejná podpora EU pro SGEI
Obecně platí, že poskytování obecných informací orgány veřejné moci (na celostátní, regionální nebo
místní úrovni), týkajících se způsobu, jímž odpovědné subjekty uplatňují pravidla v rámci své odpovědnosti,
není považováno za sociální SGEI, ale za sociální službu obecného zájmu nehospodářské povahy. Tato
činnost tak není považována za hospodářskou činnost ve smyslu pravidel hospodářské soutěže.
3.2.5 Povaha příjemců podpory (neziskové subjekty versus podnikatelé) a veřejná
podpora EU, včetně SGEI
Pouhá skutečnost, že poskytovatel SGEI má neziskový charakter je s ohledem na rozhodování, zdali
se na něj uplatní režim veřejné podpory EU pro SGEI irelevantní. Takový poskytovatel může být
účastníkem trhu. Jak bylo uvedeno v oddíle 1.2.3 výše, ani forma příjemce podpory není pro posouzení
režimu veřejné podpory EU rozhodná, nýbrž je jím to, zdali vykonává hospodářskou činnost či nikoliv.
Poskytovatel určitých služeb může být však pro část služeb podroben pravidlům hospodářské soutěže EU
(hospodářské činnosti) a pro část svých služeb nikoliv (nehospodářské činnosti). V takovém případě je
povinen důsledně respektovat pravidla o transparentním odděleném vedení účtů na svojí povahou různé
činnosti dle Nové Směrnice o průhlednosti finančních vztahů.
78

Příkladem judikovaným ESD je poskytování služeb rychlé přepravy a převozu nemocných neziskovými
organizacemi. Tato služba může představovat hospodářskou činnost, neboť vlivem závazků veřejné služby
se mohou služby poskytované těmito organizacemi stát více konkurenceschopnými než srovnatelné služby
poskytované jinými provozovateli, kteří nejsou vázáni těmito závazky, tj. tato okolnost nebrání tomu, aby
dotyčné činnosti byly považovány za hospodářskou činnost.
3.2.6 Vliv veřejné podpory na obchod mezi členskými státy
Posouzení otázek vlivu určité podpory na obchod mezi členskými státy je často velmi obtížné, a to zejména
u služeb, které se poskytují v místním měřítku. EK zastává stanovisko, že nepříznivý vliv na obchod
mezi členskými státy nezávisí na místním nebo regionálním měřítku poskytované služby nebo na rozsahu

_________________________
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Například telekomunikace, jakož i poštovní služby a energetika, byly harmonizovány na úrovni Evropské unie, viz směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 2. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a
služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51 (ve znění směrnice
2009/136/ES, Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11), směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/97/ES ze dne 15. prosince 1997
o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zlepšení kvality služeb, Úř. věst. L 15,
21.1.1998, s. 14 (ve znění směrnic 2002/39/ES, Úř. věst. L 176, 5.7.2002, s. 21 a 2008/06/ES, Úř. věst L 52, 27.2.2008, s. 3),
2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55.
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C-475/99, Ambulanz Glöckner v- Landkreis Südwestpfalz /2001/, ECR I-8089.
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dotyčné činnosti. I velmi malá výše podpory nebo relativně malá velikost subjektu, který ji přijímá,
79
nevylučují samy o sobě možný nepříznivý vliv na obchod mezi členskými státy.
Komise vychází totiž z předpokladu, že i nízká úroveň podpory může zvýšit nabídku služeb určitého
poskytovatele tak, že ztíží jiným podnikům poskytování stejných služeb na místním trhu. K větší
objektivizaci tohoto přístupu stanovila EK maximální prahové hodnoty, přičemž podpory, které těchto
prahových hodnot nedosáhnou, nejsou automaticky považovány za podpory nepříznivě ovlivňující obchod
nebo hospodářskou soutěž (tzv. režim de minimis), tj. nejsou veřejnou podporou EU
Avšak dle EK podle Příručky o SGEI platí, že „skutečnost, že v určitém regionu / určité obci poskytuje
specifickou SGEI (například specializovanou lékařskou péči nebo záchrannou službu) pouze jediný
provozovatel, neboť v tomto regionu / této obci další provozovatelé nepůsobí, nevylučuje možnost, že
o poskytování této SGEI budou mít zájem provozovatelé z jiných členských států. Možný účinek na obchod
mezi členskými státy tudíž nelze předem vyloučit.“
Z výše uvedeného je patrné, že posouzení vlivu dané podpory na obchod mezi členskými státy je jednou
z nejméně přehledných částí pravidel SGEI v rámci práva EU.
3.2.7 Financování a organizace SGI a SGEI
Členské státy EU mohou financovat SGI nehospodářské povahy bez jakýchkoliv omezení. Ve vztahu
ke SGEI musí respektovat zejména druhou a třetí podmínku Rozsudku Altmark. Do výše finanční mezery,
dané rozdílem mezi oprávněnými náklady (tzv. náklady, které lze zohlednit dle Rámce SGEI) a přiměřeným
ziskem na straně jedné a výnosy z takové služby na straně druhé, může veřejný sektor daného členského
státu EU dotovat danou službu bez omezení, tj. má plně v rukou cenotvorbu, a to zejména
s ohledem na uplatnění principu solidarity, sociální únosnosti ceny dané SGEI apod. Taktéž vlastní
organizace takového financování (např. formou dotací, zvýhodněných půjček, záruk atd.) či organizace
daných SGEI je mimo výše uvedená pravidla zcela na daném(ých) orgánu(ech) veřejné moci členského
státu.
Současně, Příručka o SGEI přímo uzavírá, že skutečnost, že se použijí pravidla hospodářské soutěže,
neznamená, že orgány veřejné moci musí dbát na to, aby na trhu mohl působit větší počet poskytovatelů
služeb. Dále to také neznamená, že by bylo nutné ze strany veřejného sektoru rušit zvláštní nebo výhradní
práva propůjčená poskytovatelům služeb, která jsou nezbytná a úměrná poskytování dotyčných SGEI. Je
také na daných orgánech veřejné moci, zdali budou danou SGEI poskytovat samy nebo prostřednictvím
třetí osoby, případně prostřednictvím privatizace stávajícího poskytovatele dotčené SGEI, kterého orgán
veřejné moci vlastní.
3.2.8 Vnitřní poskytovatel (in-house) SGEI
Pojem vnitřní poskytovatel (in-house) poskytovatel je používán v pravidlech veřejného zadávání EU, tj.
pravidlech vnitřního trhu, zatímco oblast veřejné podpory EU se řídí pravidly hospodářské soutěže
(soutěžní právo). V rámci těchto režimů pro oblast hospodářské soutěže platí, že nezáleží na právní formě
či jiném poměru k poskytovateli podpory. Důležitá je v kontextu hospodářské soutěže pouze skutečnost,
zdali jde o hospodářskou nebo nehospodářskou činnost.
Od vztahů in-house je však třeba odlišit převody finančních prostředků v rámci fiskálních vztahů
mezi subjekty veřejného práva (např. rozpočtové prostředky od státu vůči obcím nebo krajům), které

_________________________
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Viz např. případ T-214/95, Vlaams Gewest v. Komise, ECR-1998, II-717, případ C-172/03, Heiser, ECR-2005, I-1627, ale i
Rozsudek Altmark.
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souvisejí výlučně s převody pravomocí veřejné správy (např. prostřednictvím veřejnoprávních smluv).
V daném případě příjemce takové podpory není „podnikem“ ve smyslu práva EU a tudíž ani tento vztah
nepodléhá pravidlům veřejné podpory EU.
Tato skutečnost však nevylučuje, že určité aspekty činnosti vnitřního poskytovatele nebude do budoucna
řešit právní předpis EU, který se bude primárně zabývat otázkami veřejné podpory EU. Článek 5 Nařízení
o veřejných dopravních službách je toho důkazem.
3.2.9 Kontrola plnění podmínek režimu veřejné podpory EU ze strany členských států
Kontrola plnění podmínek režimu veřejné podpory EU ze strany členských států je dána přímo primárním
právem EU, a to v čl. 106 odst. 1 SFEU, ve kterém je stanovena následující povinnost členským státům
EU, která implicitně předpokládá monitoring a kontrolu podniků poskytujících SGEI ve vztahu k plnění
podmínek veřejné podpory EU: „Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým členské státy přiznávají
zvláštní nebo výlučná práva, tyto státy nepřijmou ani neponechají v platnosti opatření odporující pravidlům
Smluv, zejména pravidlům stanoveným v článcích 18 a 101 až 109.“
V sekundární legislativě v rámci obecné úpravy veřejné podpory SGEI je tato otázka řešena v čl. 20 Rámce
80
81
SGEI a čl. 6 Rozhodnutí SGEI, a týká se jak správného mechanismu předchozí kalkulace vyrovnávací
platby a v jejím rámci přiměřeného zisku (ex ante nastavení), tak vypořádání skutečných finančních toků
po skončení příslušného účetního období (ex post korekce) s případným navrácením nadměrné
vyrovnávací platby do rozpočtu osoby, která podporu poskytla.

_________________________
80

„Členské státy musí pravidelně kontrolovat, nebo musí zajistit provedení kontrol tak, aby bylo zaručeno, že nedošlo k žádné
nadměrné vyrovnávací platbě. Nadměrná vyrovnávací platba není pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
nezbytná, a proto představuje neslučitelnou státní podporu, která musí být navrácena státu, a do budoucna je nutno ukazatele
pro výpočet vyrovnávací platby aktualizovat.“

81

„Členské státy musí provádět pravidelné kontroly nebo zajistit, aby byly prováděny pravidelné kontroly směřující ke zjištění, zda
podniky nedostávají vyrovnávací platby přesahující výši určenou podle článku 5.
Členské státy jsou povinny vyzvat dotčené podniky, aby vrátily vyplacené nadměrné vyrovnávací platby; do budoucna musí být
aktualizovány ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby. Nepřesahuje- li výše nadměrné vyrovnávací platby 10 % roční
vyrovnávací platby, může být tato vyrovnávací platba převedena do dalšího ročního období a započtena proti vyrovnávacím
platbám na toto další období.
V odvětví sociálního bydlení musí členské státy provádět pravidelné kontroly nebo zajistit, aby byly prováděny pravidelné kontroly
směřující ke zjištění, zda nedochází k přeplatku vyrovnávací platby na úrovni každého podniku stanovené podle článku 5.
Do následujícího období lze převést jakékoli nadměrné vyrovnávací platby nepřesahující 20 % roční vyrovnávací platby, pokud
dotčený podnik provozuje výhradně služby obecného hospodářského zájmu.“
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4. Primární právo EU v oblasti SGEI po
Lisabonské smlouvě
4.1

Právní základ pravomoci EU v oblasti SGEI

Stav primárního práva EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je takový, že nyní má EU a zejména
Komise plnou legislativní iniciativu upravit nové podmínky vztahující se ke SGEI. Přijetí Lisabonské
smlouvy, její ratifikace a následný vstup v platnost k 1.12.2009 umožňuje EU na základě nového znění
čl. 14 SFEU vydávat nařízení jako v členských zemích EU přímo závazné právní předpisy pro úpravu
právních poměrů v oblasti SGEI na vnitřním trhu. Do přijetí Lisabonské smlouvy měla Komise omezené
možnosti regulace na základě čl. 106 odst. 3 (ex čl. 86 odst. 3) SFEU, kdy ESD bránil svoji judikaturou
82
k plné pravomoci EK k úpravě podmínek poskytování SGEI na vnitřním trhu.
Současně došlo v rámci Lisabonské smlouvy k podtrhnutí významu SGI v rámci hodnot EU zařazením
zvláštního Protokolu č. 26, který do značné míry navázal na čl. 36 (Přístup ke službám obecného
83
hospodářského zájmu) Charty základních práv občanů EU, který zní: „Unie uznává a respektuje přístup
ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak jsou stanoveny legislativou jednotlivých států a jejím
uplatňováním, v souladu se zakládající smlouvou Evropského společenství s cílem podporovat sociální a
územní soudržnost Unie.“
Nadále pak zůstává v platnosti čl. 106 (ex čl. 86) SFEU, který vymezuje možnost uplatnění mírnějších
pravidel EU pro SGEI, zejména v oblasti veřejné podpory EU, a to za účelem zachování a případně
i posílení solidárních prvků poskytování této kategorie služeb. Tento mírnější režim však neznamená
umožnění plýtvání se zdroji daňových poplatníků na nekvalitní veřejné služby zajišťované poskytovateli,
kteří realizují z těchto služeb nepřiměřené zisky. Naopak, strategickým cílem EU je, důsledným
uplatňováním existujících pravidel, zajistit rovné soutěžní podmínky (maximálně pouze přiměřený zisk
z poskytování SGEI) a stanovit tak podpůrné podmínky pro rozšiřování dostupnosti a zkvalitňování SGEI
na vnitřním trhu.
4.2

Článek 14 SFEU

Nový čl. 14 (ex čl. 16) SFEU zní: „Aniž jsou dotčeny článek 4 Smlouvy o Evropské unii a články 93, 106
a 107 této smlouvy a s ohledem na místo, které zaujímají služby obecného hospodářského zájmu
mezi společnými hodnotami Unie, a na jejich význam při podpoře sociální a územní soudržnosti, pečují
Unie a členské státy v rámci svých pravomocí a v oblasti působnosti Smluv o to, aby zejména hospodářské
a finanční zásady a podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů. Tyto zásady
a podmínky stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení Evropský parlament a Rada, aniž je
dotčena pravomoc členských států poskytovat, zadávat či financovat tyto služby v souladu se Smlouvami.
Nový článek 14 SFEU zavedl především bližší specifikaci pravomocí EU v oblasti SGEI, a to tím, že:

 příkladným výčtem určil orgánům EU zaměření této úpravy v oblasti SGEI na „hospodářské a finanční
zásady a podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů“ a

_________________________
82

Viz spojené případy C-271/90, C-281/90 a C-289/90, Španělsko v. Komise, ECR 1992, I-5833, které se týkaly uplatnění
pravomoci Komise ve vztahu ke SGEI v oblasti telekomunikačních služeb.
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Na Českou republika se však Charta základních práv občanů EU neuplatní, neboť si podobně jako Velká Británie a Polsko
vyjednala neaplikovatelnost pravidel této charty pro své právní poměry.
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 určil formu právního předpisu – nařízení – kterou tak má být na základě řádného legislativního procesu
učiněno.
4.3

Protokol č. 26 k SFEU

Na tento čl. 14 SFEU pak navázal Protokol č. 26, který obsahuje výkladová ustanovení k úpravě SGEI
v rámci SFEU. Základ těchto výkladových pravidel jako tzv. společných hodnot Unie spočívá:

 v potvrzení rozsáhlých pravomocí celostátních, regionálních a místních orgánů určit si samy prováděcí
pravidla pro SGEI zdůrazněním „zásadní úlohy a široké rozhodovací pravomoci celostátních,
regionálních a místních orgánů při poskytování, pořizování a organizování služeb obecného
hospodářského zájmu, aby tyto služby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů”;

 v uznání různorodosti SGEI zdůrazněním „rozmanitosti různých služeb obecného hospodářského zájmu
a rozdíly mezi potřebami a preferencemi uživatelů, které mohou vzniknout v důsledku rozdílné
zeměpisné, sociální nebo kulturní situace“;

 v požadavku na důležitost SGEI pro kvalitu života v členských zemích EU zdůrazněním „vysoké úrovně
kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovného zacházení a podpory univerzálního přístupu a práv
uživatelů;“

 v plné autonomii členských států EU poskytovat, pořizovat a organizovat nehospodářské služby
obecného zájmu (nehospodářské SGI).
Jediné nařízení v oblasti SGEI, mimo směrnice EU v některých síťových odvětvích (viz oddíl 2.1 výše),
představuje Nařízení o veřejných dopravních službách. Obsah tohoto nařízení je v některých ohledech
mimořádně zajímavý a inspirativní i pro regulaci jiných SGEI (včetně sociálních SGEI), a to zejména
s ohledem na stanovení:

 maximální délky smluv na pověřovací akty k výkonu SGEI;
 požadavků a omezení pro vztah zadavatele SGEI a vnitřního provozovatele (poskytovatele) SGEI;
 význam výkonových ukazatelů uplatněných vůči poskytovatelům SGEI.
Ačkoliv je pravomoc EU v této oblasti založena na jiném ustanovení SFEU, konkrétně čl. 90 a násl. SFEU,
služby v oblasti veřejných dopravních služeb jsou však jedním z případů SGEI, pro kterou připravila EU
sadu pravidel v návaznosti na obecná pravidla daná zejména v Rozsudku Altmark. Přinejmenším tak
Nařízení o veřejných dopravních službách ukazuje minimální rozsah záležitostí, které je třeba v rámci
případné regulace jiných SGEI řešit.
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Seznam zkratek a definic
Altmarský balíček

společné označení pro dokumenty Rámec SGEI, Rozhodnutí SGEI, Novelizace
Směrnice o průhlednosti vydané ze strany EK v roce 2005

Amsterdamská smlouva

mezinárodní smlouva mezi členskými zeměmi EU, která změnila a přečíslovala
Smlouvu o EU a Smlouvu o ES (podepsána 2. října 1997 a nabyla platnosti 1.
května 1999)

ČR
ESD

Česká republika
Evropský soudní dvůr

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

FS

Fond soudržnosti

EK

Evropská komise jako orgán EU

Charta základních práv občanů EU

dokument upřesňující základní práva občanů Evropské unie, který byl přijat jako
součást Lisabonské smlouvy

Koncesní zákon

zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Komise
Lisabonská smlouva

MF

Evropská komise jako orgán EU
mezinárodní smlouva mezi členskými zeměmi EU, jejímž cílem bylo především
reformovat instituce Evropské unie a její fungování (podepsána 13. prosince 2007
v Lisabonu, ratifikována 3. listopadu 2009 a nabyla platnosti 1. prosince 2009
Ministerstvo financí

Nařízení de minimis

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a
88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, Úř. věst. L 379, 28.12.2006

Nařízení o veřejných dopravních
službách

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

Nová směrnice o průhlednosti
finančních vztahů

Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění
finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční
průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků (nabyla platnosti dne 20. prosince 2006 a
nahradila Směrnici o průhlednosti finančních vztahů včetně Novelizace Směrnice
o průhlednosti finančních vztahů)

Novelizace Směrnice o průhlednosti
finančních vztahů

Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice
80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými
podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků

Obecné nařízení

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Pracovní dokument Komise o SGEI

Pracovní dokument Komise: Použití pravidel veřejné podpory EU na služby
obecného hospodářského zájmu od roku 2005 a Výsledek veřejné konzultace
ze dne 23.3.2011, SEK(2011) 397

Příručka o SGEI

Pracovní dokument Komise: Příručka o používání pravidel Evropské unie pro státní
podpory, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti služeb obecného hospodářského
zájmu, zejména sociálních služeb obecného zájmu ze dne 7.12.2010, SEK(2010)
1545 v konečném znění

PPP
Rakouská studie o SGEI

partnerství veřejného a soukromého sektoru (angl. Public Private Partnership)
Eilmansberger, T., Herzig, G.: Social Services of General Interest (SSGI). Study
commissioned by the Federál Ministry of Social Affairs and Consumer Protection
2008. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz and
Universität Salzburg. Salzburg, June 2008
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Rámec SGEI

Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby (2005/C 297/04)

Rozsudek Altmark

Rozsudky ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium
Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ("Altmark") [2003] Sb. rozh.
I-7747 a ve spojených věcech C-34/01 až C-38/01 Enirisorse SpA v. Ministero delle
Finanze [2003] Sb. rozh. I-14243

Rozhodnutí SGEI

Rozhodnutí Komise 2005/842/ES 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/L 320/67)

Sdělení Komise o reformě SGEI

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů, Reforma pravidel státní podpory EU
pro služby obecného hospodářského zájmu ze dne 23.3.2011, KOM(2011) 146
v konečném znění

Sdělení Komise
o sociálních SGEI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ
doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ Služby obecného
zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek
{KOM(2007) 724 v konečném znění} {SEK(2007) 1514} {SEK(2007) 1515}
{SEK(2007) 1516}

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

SGEI

služby obecného hospodářského zájmu (angl. services of general economic
interest)

SGI

služby obecného zájmu (angl. services of general interest)

Směrnice o průhlednosti finančních
vztahů

Směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a
veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků, ve znění
pozdějších změn

Směrnice o veřejných zakázkách

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004,
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a
služby, ve znění pozdějších předpisů

SPI
SSGI
ÚOHS
Unie
Zákon o sociálních službách
Zákon o veřejných zakázkách

Soud první instance v rámci Evropského soudního dvora
sociální služby obecného zájmu (angl. social service of general interest)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Evropská unie
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU

zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o volném pohybu služeb

zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
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State aid: Italy, Luxembourg, Latvia and Slovak Republic implement Financial Transparency
Directive in full; Commission closes infringement procedures
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1040&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en a související dokumenty



Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (v platném znění)



Dokumenty uvedené na http://www.publicservices-europa.eu/



The CECOP position on the European Commission’s consultation on State aid rules on services
of general economic interest (SGEI) (10. září 2010)



Dokumenty Office of Government Commerce (Velká Británie) ve vztahu k nákupu sociálních služeb
http://www.ogc.gov.uk/delivering_policy_aims_through_public_procurement_social_issues.asp
http://www.ogc.gov.uk/documents/Social_Issues_in_Public_Procurement.pdf



Dokumenty Office of National Audit Office (Velká Británie) ve vztahu k nákupu sociálních služeb,
např. http://www.nao.org.uk/publications/0607/support_for_people_with_dement.aspx
http://www.nao.org.uk/publications/0708/end_of_life_care.aspx
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Předmluva
Tato dílčí analýza 2 „Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD“ je druhou dílčí zprávou v rámci projektu
„Rozbor práva Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu s dosahem do právního prostředí
České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování“.
Této dílčí analýze předchází dílčí analýza 1 (Analýza primárního práva Společenství) a na obě tyto analýzy
navazuje současně předkládaná dílčí analýza 3 (Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení
dopadu na oblast sociálních služeb a jejich financování). Všechny tyto výstupy mají analytickou povahu, tj.
popisují, rozebírají a činí závěry ohledně stavu a výhledu problematiky řešené v projektu.
Všechny tyto dílčí analýzy mají za cíl poskytnout kontext a vymezení pravidel pro návrhovou dílčí analýzu
4 „Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich financování“,
která by měla být vypracována do konce měsíce května 2011 a jejíž náplní by mělo být:
 vyhodnocení výše provedených dílčích analýz a shrnutí zásadních poznatků a v rámci
objektivizovaného poznání návrh doporučení (i ve formě variantních řešení) v koncepční legislativní
činnosti v oblasti sociálních služeb a jejich financování (neinvestiční i investiční povahy);
 navržená doporučení budou obsahovat výčet všech dotčených právních předpisů, včetně specifikace
rozsahu a obsahu úprav těchto předpisů;
 k navrženým doporučením bude vypracována SWOT analýza nebo jiné vyhodnocení dopadů návrhu
regulace (např. zpracováním regulatory impact assessment).
Tato dílčí analýza 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD) se svým tématem částečně překrývá s dílčí
analýzou 1 (Analýza primárního práva Společenství), neboť rozsudky a judikáty ESD jsou založeny také
na výkladu primárního práva EU. V této dílčí analýze jsou tak nutně obsažena opakování některých
skutečností z dílčí analýzy 1 (Analýza primárního práva Společenství), neboť by nebylo možné používat
tuto dílčí analýzu samostatně.
V každém případě se tato dílčí analýza 2 zaměřuje spíše na sekundární právo, které bylo vyvoláno
rozsudky ESD v oblasti SGEI, zejména Rozsudkem Altmark a dílčí analýza 1 obsahuje jen zkrácený popis
sekundární legislativy EU v oblasti SGEI tak, aby byly zřejmé souvislosti a vazby mezi těmito dvěma
kategoriemi práva EU.
Pro lepší pochopení souvislostí implementace směrnic EU v oblasti SGEI v právním řádu ČR je v této dílčí
analýze odkazováno i na dílčí analýzu 3 (Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu
na oblast sociálních služeb a jejich financování). V rámci dílčí analýzy 3 je ale důraz kladen více na pohled
z hlediska práva EU než z hlediska práva ČR, a to s ohledem na vymezení tohoto projektu, který je více
zaměřen na oblast práva EU, zatímco paralelní projekt realizovaný advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA &
Partneři, se sídlem Palác Anděl, Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5, Česká republika, je více zaměřen
na pohled z hlediska práva ČR.
Tato dílčí analýza 2 odráží stav sekundárního práva a judikatury ESD a SPI k 31.3.2011.
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Manažerský souhrn
Za veřejnou podporu EU se nepovažuje výhoda, která kumulativně splňuje následující čtyři podmínky
Rozsudku Altmark:
 podniku, který je příjemcem vyrovnávací platby, jsou svěřeny jasně definované závazky veřejné služby;
 ukazatele, na jejichž základě se provede výpočet vyrovnávací platby, jsou stanoveny předem
objektivním a transparentním způsobem;
 výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytí veškerých nákladů vynaložených
při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy
a přiměřený zisk;
 nebyl-li vybrán podnik pověřený plněním závazků veřejné služby v procesu zadávání veřejných
zakázek, musí být výše vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by běžný, řádně
řízený podnik vynaložil na plnění těchto závazků.
Oproti tomu Rámec SGEI upravuje, s odkazem na Rozsudek Altmark, za jakých podmínek není určitá
výhoda považována za nadměrnou vyrovnávací platbu, která by způsobila vznik neslučitelné veřejné
podpory EU. Podrobně je Rámec SGEI rozebrán v oddíle 1.2 této dílčí analýzy.
Výčet povinných případů oznamovací povinnosti (notifikace) a prahové hodnoty zakládající povinnost
v určitých kategoriích SGEI notifikovat podporu EK je obsažen v Rozhodnutí SGEI. Vyrovnávací platby
za závazky veřejné služby, zahrnuté do Rozhodnutí SGEI, nemusí být vůči EK notifikovány. Pravidla
obsažená v Rozhodnutí SGEI jsou analyzována v oddíle 1.3 této dílčí analýzy.
Nová Směrnice o průhlednosti finančních vztahů kromě jiného stanoví povinnost vést oddělené účetnictví
u všech SGEI, na něž bylo poskytnuto finanční vyrovnání ze strany orgánu veřejné správy, a to i kdyby toto
finanční vyrovnání nepředstavovalo veřejnou podporu EU. Podrobně jsou požadavky Nové Směrnice
o průhlednosti finančních vztahů rozebrány v oddíle 1.4 této dílčí analýzy.
Pro úplnost a přehlednost výkladu problematiky sekundárního práva EU v oblasti SGEI, včetně sociálních
SGEI, jsou v kapitole 2 (Základní otázky a odpovědi – vztah pravidel dle Rámce SGEI a Rozhodnutí SGEI
se zaměřením na SSGI) této dílčí analýzy obsaženy odpovědi na základní otázky k danému tématu.
V březnu 2011 bylo vydáno Sdělení Komise o reformě SGEI, z něhož vyplývá plán EK vydat ještě v tomto
roce novou sadu pravidel veřejné podpory EU vztahujích se ke SGEI. EK naznačuje, že by chtěla nejen
regulovat kvantitativní parametry poskytování podpor, ale i kvalitativně zvýšit záruky dostupnosti, přístupu,
kvality, udržitelnosti a cenové dostupnosti SGEI. Mělo by rovněž dojít ke zjednodušení regulace pro SGEI,
které jsou organizovány místními komunitami a které mají na obchod mezi členskými státy nepatrný dopad
(typicky sociální SGEI), a ke zpřísnění regulace pro SGEI v odvětvích, kde je riziko narušení hospodářské
soutěže na vnitřním trhu zvláště vysoké. Podrobně jsou reformní záměry EK ve vztahu ke SGEI popsány
v kapitole 3 (Sekundární právo EU v oblasti SGEI po Lisabonské smlouvě) této dílčí analýzy.
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1. Altmarský balíček
1.1

Úvod k Altmarskému balíčku

Základním judikátem ESD v oblasti veřejné podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu
(SGEI) je Rozsudek Altmark z roku 2003. ESD tímto rozhodnutím určil obecné podmínky (kritéria)
ve vztahu ke službám dle čl. 106 (ex čl. 86) SFEU, při jejichž splnění se daná veřejná podpora, i kdyby
splnila jiné znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 (ex čl. 87) SFEU, vůbec nepovažuje za veřejnou podporu
EU. Splnění níže uvedených čtyř kumulativně daných podmínek tak představuje možnost pro orgány
veřejné moci členských států EU poskytovat podpory na určité veřejné služby zásadně bez jakýchkoliv
dalších omezení (např. notifikační povinnosti) a zajistit tak zejména nižší cenu, zvýšit kvalitu, případně
dostupnost příslušných SGEI. Tato skutečnost je zejména důležitá v oblasti sociálních služeb, které svou
povahou mají za cílovou skupinu uživatelů osoby, které vykazují zpravidla nižší příjmy či majetek.
Konkrétně stanovil Rozsudek Altmark tyto čtyři kumulativní znaky neexistence veřejné podpory EU:


2

„[…] Za prvé, podniku, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být skutečně svěřeny závazky
veřejné služby a tyto závazky musí být jasně definovány. […]

 […] Za druhé, ukazatele, na jejichž základě se provede výpočet vyrovnávací platby, musí být
stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem, aby nemohlo dojít k udělení
hospodářské výhody, která by mohla zvýhodnit podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby,
oproti ostatním konkurenčním podnikům. […] Vyrovnávací platba provedená členským státem
za ztráty vzniklé podniku, aniž byly předem stanoveny parametry takové vyrovnávací platby,
u níž
se
po jejím provedení ukáže, že provozování některých služeb v souvislosti s plněním
závazků veřejné služby nebylo z hospodářského hlediska uskutečnitelné, představuje tudíž finanční
opatření, které odpovídá pojetí státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.
 […] Za třetí, výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytí veškerých nákladů
vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit
příslušné příjmy a přiměřený zisk. […]
 […] Za čtvrté, pokud nebyl podnik pověřený plněním závazků veřejné služby v určitém případě
vybrán prostřednictvím procesu zadávání veřejných zakázek, který by umožnil vybrat uchazeče
schopného poskytovat předmětné služby s nejnižšími náklady pro Společenství, musí být výše
vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by běžný, řádně řízený podnik
disponující odpovídajícími dopravními prostředky vynaložil na plnění těchto závazků, přičemž je třeba
zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků.“
Na základě Rozsudku Altmark, kterým byla v jistém smyslu završena předchozí judikatura ESD v oblasti
3
SGEI, vydala Komise na konci listopadu 2005 tři normotvorné soubory konkretizující podmínky, při jejichž
splnění jsou podpory, udělované poskytovatelům SGEI, považovány za slučitelné se společným trhem.
Konkrétně jimi jsou tyto právní dokumenty EU označované v odborné literatuře jako tzv. Altmarský balíček:
 Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2005/C
4
297/04);

_________________________
2

Rozbor těchto podmínek a jejich správná výkladová praxe je obsažena v oddílech 2.2.5 až 2.2.7 níže.

3

Viz zejména rozsudky ESD a SPI rozebrané v rámci oddílu 2.4 dílčí analýzy 1 (Analýza primárního práva Společenství).

4

Tento Rámec SGEI se nepoužije na odvětví dopravy, kde bylo vydáno zvláštní Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, jakož i na veřejnoprávní vysílání, pro které platí režim dle Sdělení Komise o použití pravidel státní
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 Rozhodnutí Komise 2005/842/ES 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/L 320/67);
 Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 80/723/EHS
o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti
uvnitř určitých podniků (od 20. prosince 2006 nahrazená směrnicí Komise 2006/111/ES ze dne
16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky
a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků).
EK byla svým způsobem donucena vydat tato pravidla slučitelnosti pro veřejné podpory v oblasti SGEI,
neboť bez absence podmínek slučitelnosti vydávaných EK v rámci sekundárního práva EU, by celá oblast
SGEI byla vystavena velmi přísnému režimu veřejné podpory EU dle Rozsudku Altmark, a to zejména
z důvodu čtvrté podmínky Rozsudku Altmark, která vyžaduje určení nákladů za poskytování takových
služeb na základě hospodářské soutěže podle pravidel EU v oblasti veřejného zadávání nebo
srovnatelnost nákladů příslušného poskytovatele SGEI s náklady dobře řízeného podniku. Pravidla
slučitelnosti dle Rámce SGEI jsou tak jistým kompromisem na straně EK, která mírní dopad věcné stránky
(meritu) Rozsudku Altmark na poskytování, organizaci, regulaci a financování SGEI. Tento kompromis byl
účelný za situace, kdy zadávání SGEI a jejich regulace na vnitřním trhu byla v rámci členských zemích EU
velmi nerovnovážná a příliš tvrdý přístup by v dané situaci nerozvinutých regulatorních systémů mohl
přinést v některých členských zemích EU velké problémy, zejména s důsledky do financování SGEI.
1.2

Rámec SGEI

1.2.1 Účel Rámce SGEI a doba jeho platnosti
Rámec SGEI upravuje s odkazem na Rozsudek Altmark, za jakých podmínek není určitá výhoda
považována za nadměrnou vyrovnávací platbu (kompenzaci), která by způsobila vznik neslučitelné
veřejné podpory EU.
EK se snažila v Rámci SGEI stanovit obecná horizontální pravidla, při jejichž splnění se jedná v daném
případě o slučitelnou veřejnou podporu EU. Jde v zásadě o mírnější režim než režim podle Rozsudku
Altmark, zejména s ohledem na absenci testu dle řádně řízeného podniku podle čtvrté podmínky Rozsudku
Altmark. Rámec SGEI je však velmi instruktivní i pro posouzení splnění podmínek Rozsudku Altmark
v prvních třech podmínkách. V zásadě je možné konstatovat, že když nejsou splněny podmínky dle Rámce
SGEI ve vztahu k prvním třem podmínkám Rozsudku Altmark, je teoreticky vyloučené, že nejde o veřejnou
podporu EU dle výjimky podle přímé aplikace pravidel podle Rozsudku Altmark.
Rámec SGEI byly povinny členské státy EU implementovat do 18 měsíců od jeho zveřejnění, tj.
do 29.5.2007 a jeho platnost je omezena na 6 let od zveřejnění, tj. do 29.11.2011.
1.2.2 Výjimky z aplikovatelnosti Rámce SGEI
Rámec SGEI nelze použít na vyrovnávací platby za závazky veřejné služby udělené podnikům v souvislosti
s činnostmi, které podléhají pravidlům podle SFEU v oblasti veřejných dopravních služeb, které jsou
specificky upraveny Nařízením o veřejných dopravních službách. Rámec SGEI se také nevztahuje
na odvětví veřejnoprávního vysílání, pro které platí zvláštní režim dle Sdělení Komise o použití pravidel
státní podpory na veřejnoprávní vysílání (2001/C 320/04).

_________________________
podpory na veřejnoprávní vysílání (2001/C 320/04).
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1.2.3 Základní pojmy
Jako základní pojem používá Rámec SGEI pojem vyrovnávací platby, který je používán v Rámci SGEI
ve vztahu k rozvedení druhé a třetí podmínky Rozsudku Altmark. Výše vyrovnávací platby je přitom
definována tak, že je „omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů vynaložených při plnění závazků
veřejné služby s ohledem na příslušné výnosy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků. Výše
vyrovnávací platby zahrnuje veškeré výhody udělené státem nebo ze státních prostředků v jakékoli formě.
Přiměřený zisk může zahrnovat veškeré nebo některé přírůstky produktivity dosažené dotčenými podniky
během dohodnuté omezené lhůty, aniž byla snížena úroveň kvality služeb, kterými stát pověřil daný
podnik.“
Další pojmy ustavující pravidla pro určení, zdali jde či nejde o neslučitelnou veřejnou podporu EU, jsou
vymezeny takto:
 Náklady, které mají být zohledněny, se rozumějí veškeré náklady vynaložené na poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu. Působí-li dotčený podnik výhradně v oblasti poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu, lze zohlednit veškeré jeho náklady. Vykonává- li dotčený
podnik rovněž činnosti mimo rozsah služeb obecného hospodářského zájmu, lze zohlednit pouze
náklady spojené s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Náklady připisované službám
obecného hospodářského zájmu mohou zahrnovat veškeré proměnlivé náklady vynaložené
v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, odpovídající podíl z fixních
nákladů, které jsou společné službám obecného hospodářského zájmu a ostatním činnostem, a
odpovídající návratnost vlastního kapitálu určeného na služby obecného hospodářského zájmu (1).
Náklady spojené s investicemi týkající se zejména infrastruktury mohou být zohledněny, pokud jsou
pro fungování služeb obecného hospodářského zájmu nezbytné. Náklady spojené s jakýmikoli
činnostmi nespadajícími do rámce služeb obecného hospodářského zájmu musí zahrnovat veškeré
proměnlivé náklady, odpovídající podíl z fixních běžných nákladů a odpovídající návratnost kapitálu.
Tyto náklady nesmějí být za žádných okolností připisovány službám obecného hospodářského zájmu.
Výpočet nákladů musí odpovídat kritériím, která byla předem definována a musí být vypočtena
na základě obecně přijímaných zásad analytického účetnictví, které musí být dány Komisi na vědomí
v rámci oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES.
 Výnosy, které mají být zohledněny, musí zahrnovat alespoň veškeré výnosy z poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu. Jestliže byla dotčenému podniku udělena zvláštní nebo výhradní
práva spojená se službou obecného hospodářského zájmu, která vytváří zisk nad rámec přiměřeného
zisku, nebo požívá-li tento podnik jiných výhod udělených státem, musí být bez ohledu na své zařazení
pro účely článku 87 Smlouvy o ES tato práva a tyto výhody rovněž zohledněny a připočítávají se
k výnosům podniku. Členský stát může též rozhodnout, že zisky plynoucí z jiných činností mimo rozsah
služeb obecného hospodářského zájmu musí být úplně nebo částečně přiděleny na financování služeb
obecného hospodářského zájmu.
 „Přiměřeným ziskem“ by se měla rozumět míra návratnosti vlastního kapitálu, která zohledňuje
riziko nebo nepřítomnost rizika vyplývající pro dotčený podnik ze zásahu členského státu,
zejména pokud mu stát udělil výhradní nebo zvláštní práva. Tato míra nesmí běžně přesáhnout
průměrnou míru, jež byla v dotčeném odvětví platná v posledních letech. V odvětvích, kde neexistuje
podnik srovnatelný s podnikem, jemuž bylo svěřeno poskytování služby obecného hospodářského
zájmu, může být toto srovnání učiněno s podniky umístěnými v jiných členských státech nebo, pokud je
to nezbytné, v rámci jiných odvětví za předpokladu, že budou zohledněny zvláštnosti každého odvětví.
Při určování výše přiměřeného zisku mohou členské státy zavést pobídková kritéria, která se budou
mimo jiné týkat i kvality poskytované služby a přírůstků produktivity.“
 „Pověřovací akt(y)“ jako akt(y), na základě nichž jsou svěřovány odpovědnosti za poskytování SGEI
a mají tyto povinné náležitosti:
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a) přesnou povahu a délku trvání závazků veřejné služby;
b) dotčené podniky a území;
c) povahu jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku;
d) ukazatele pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby;
e) ujednání, která vyloučí vyplacení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby a zajistí navrácení nadměrné
vyrovnávací platby, která již byla vyplacena.
1.2.4 Zásada podpůrné aplikace Rámce SGEI
Pravidla dle Rámce SGEI se použijí souběžně s právními pravidly platnými pro síťové služby založenými
5
na směrnicích EU, a to v rozsahu, ve kterém tyto směrnice neukládají přísnější pravidla než Rámec SGEI.
Rámec SGEI je tedy aplikovatelný podpůrně i vůči SGEI v síťových odvětvích. Viz bod 4 Rámce SGEI:
“Ustanovení tohoto rámce se použijí, aniž jsou dotčena přísnější zvláštní ustanovení, která se týkají
6
závazků veřejné služby, obsažená v odvětvových právních předpisech a opatřeních Společenství.“
1.2.5 Zásada aplikace obecného režimu veřejné podpory EU v případě nesplnění
podmínek Rozsudku Altmark
Zásada aplikace dle obecného režimu veřejné podpory EU v případě nesplnění podmínek Rozsudku
Altmark, tj. pravidla, že v případě, že daná SGEI nevyhovuje všem čtyřem podmínkám dle Rozsudku
Altmark, použije se obecný režim veřejné podpory EU dle čl. 107 SFEU a následně pravidla dle Rámce
SGEI, je obsažena v bodu 7 Rámce SGEI: „Jsou-li tato čtyři kritéria splněna, vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby nepředstavují státní podporu a články 87 a 88 Smlouvy o ES se nepoužijí.
Jestliže členské státy tato kritéria nedodrží a za předpokladu, že jsou splněna obecná kritéria pro použití čl.
87 odst. 1 Smlouvy o ES, vyrovnávací platby za závazek veřejné služby státní podporu představují.”
V režimu dle veřejné podpory EU podle čl. 107 SFEU může být daná veřejná podpora přesto shledána na
základě předchozí notifikace za slučitelnou se společným trhem.
1.2.6 Zásada souběžného uplatnění Rámce SGEI a pravidel veřejného zadávání EU
Zásada souběžného uplatnění Rámce SGEI a pravidel veřejné podpory EU stanovuje, že pro určení toho,
zda určitá podpora vyhovuje pravidlům veřejné podpory EU není automaticky rozhodná skutečnost, že
daný poskytovatel SGEI byl vybrán v souladu s pravidly veřejného zadávání EU. Tato skutečnosti vyplývá
i ze samotné věcné podstaty, neboť postupy dle pravidel veřejného zadávání EU jsou stanoveny primárně
k zajištění transparentních a spravedlivých podmínek hospodářské soutěže, tj. zdůrazňují proces výběru
daného dodavatele, zatímco pravidla veřejné podpory EU zajímá primárně věcný obsah vztahu mezi
zadavatelem SGEI a poskytovatelem SGEI, zejména z hlediska korektnosti výpočtu odměny a kvality
daného právního vztahu. Tato zásada je obsažena v bodě 5 Rámce SGEI: „Tento rámec se použije, aniž
jsou dotčena platná ustanovení Společenství v oblasti zadávání veřejných zakázek a hospodářské soutěže
(zejména články 81 a 82 Smlouvy o ES).“

_________________________
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Například telekomunikace, jakož i poštovní služby a energetika, byly harmonizovány na úrovni Evropské unie, viz směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 2. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a
služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51 (ve znění směrnice
2009/136/ES, Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11), směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/97/ES ze dne 15. prosince 1997 o
společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zlepšení kvality služeb, Úř. věst. L 15,
21.1.1998, s. 14 (ve znění směrnic 2002/39/ES, Úř. věst. L 176, 5.7.2002, s. 21 a 2008/06/ES, Úř. věst L 52, 27.2.2008, s. 3),
2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55.
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1.2.7 Zásada účelnosti veřejné podpory
Zásada účelnosti veřejné podpory určuje, že veřejnou podporu není možné použít jinak než k úhradě
nákladů za veřejné služby (bod 14 Rámce SGEI): “V každém případě musí být vyrovnávací platba
skutečně využita pro provádění dotyčných služeb obecného hospodářského zájmu. Vyrovnávací platba
za závazek veřejné služby, která je udělena na provádění služeb obecného hospodářského zájmu, ale
ve skutečnosti je využívána na činnost na jiných trzích, není oprávněná, a představuje tedy neslučitelnou
státní podporu. Podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, však může
požívat svého přiměřeného zisku.“ Není proto možné křížově dotovat prostřednictvím podpory pro SGEI
jiné služby, které nejsou SGEI, například nesprávným rozpočítáváním režijních nákladů mezi běžné
komerční služby a sociální SGEI v rámci jednoho poskytovatele těchto služeb na úkor vyšších nákladů
započítaných na sociální SGEI (viz také oddíl 1.2.11 níže).
1.2.8 Zásada přednosti režimu SGEI před dalšími výjimkami veřejné podpory EU
Zásada přednosti režimu SGEI před dalšími výjimkami veřejné podpory EU určuje, že poskytovateli SGEI
nemůže bez dalšího zůstat nadměrná vyrovnávací platba, i když by taková podpora byla slučitelná
dle jiných režimů veřejné podpory EU, tj. je třeba zásadně vždy sledovat, zdali je či není poskytována
ve prospěch poskytovatele SGEI nadměrná vyrovnávací platba. Tato zásada je stanovena v bodu 23
Rámce SGEI: „Částka nadměrné vyrovnávací platby nemůže zůstat podniku k dispozici s tím, že by se tato
vyrovnávací platba ohodnotila jako podpora slučitelná se Smlouvou (např. jako podpora na ochranu
životního prostředí, podpora zaměstnanosti či podpora malým a středním podnikům). Pokud chce členský
stát takovou podporu poskytnout, musí dodržet postup předchozího oznámení, který stanovuje čl. 88 odst.
3 Smlouvy o ES. Podporu je možno vyplatit pouze po jejím schválení Komisí. Pokud je taková podpora
slučitelná s nařízením o blokové výjimce, musí být podmínky dotyčné blokové výjimky splněny.“

1.2.9 Zásada tolerované odchylky ve vztahu k nadměrné vyrovnávací platbě
Zásada tolerované odchylky ve vztahu k nadměrné vyrovnávací platbě stanovuje nejvyšší přípustnou
odchylku pro slučitelnost vyrovnávací platby ex post, tj. při vyrovnání předpokladané (ex ante) výše
vyrovnávací platby a skutečné (ex post) vyrovnávací platby. Tato zásada je obsažena v bodě 21 Rámce
SGEI: “Jestliže částka nadměrné vyrovnávací platby nepřesahuje 10 % výše roční vyrovnávací platby,
může být tato nadměrná vyrovnávací platba převedena do dalšího roku. Náklady na některé služby
obecného hospodářského zájmu se mohou každý rok výrazně lišit, zejména z důvodu zvláštních investic.
V těchto případech je možno výjimečně v některých letech nadměrnou vyrovnávací platbu přesahující 10 %
odůvodnit jako nezbytnou pro fungování služby obecného hospodářského zájmu. Zvláštní situace, která
může odůvodnit nadměrnou vyrovnávací platbu přesahující 10 %, by měla být vysvětlena v oznámení
Komisi. Situace by však měla být přezkoumávána v intervalech určených na základě situace v jednotlivých
odvětvích, které by v žádném případě neměly přesáhnout 4 roky. Všechny nadměrné vyrovnávací platby,
jež budou zjištěny na konci tohoto období, by měly být navráceny.“
1.2.10 Zásada odpovědnosti veřejné moci za vymezení kritérií poskytování SGEI
Zásada odpovědnosti veřejné moci za vymezení kritérií poskytování SGEI určuje hlavní odpovědnost
za dodržování pravidel veřejné podpory EU v oblasti SGEI danému členskému státu, který by si měl
v pozici regulátora nastavit nástroje k naplnění této odpovědnosti tak, aby ji mohl plnit. Tato zásada je
obsažena v bodě 11 Rámce SGEI: „Službou obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 86
Smlouvy o ES se rozumí, že dotčeným podnikům svěřil stát zvláštní úkol (2). Bez ohledu na právní status
poskytovatele a to, zda je služba poskytována na základě volné hospodářské soutěže, odpovědnost
za vymezení rámce kritérií a podmínek pro poskytování služeb nesou orgány veřejné moci, s výjimkou
odvětví, pro která existují právní předpisy upravující danou záležitost.“
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1.2.11 Zásada odděleného vedení nákladů a výnosů za SGEI a jiné služby
Zásada odděleného vedení nákladů a výnosů za SGEI a jiné služby má efektivně realizovat zásadu
účelnosti veřejné podpory (viz oddíl 1.2.7 výše) prostřednictvím pravidel pro oddělené vedení nákladů
a výnosů mezi svojí povahou různými službami jednoho poskytovatele. Tato zásada je vyjádřena v bodě 19
19 Rámce SGEI: „Vykonává-li společnost činnosti spadající do rámce služeb obecného hospodářského
zájmu i mimo něj, musí dotčená společnost ve svém účetnictví uvádět náklady a výnosy spojené
se službami obecného hospodářského zájmu odděleně od nákladů a výnosů za poskytování jiných služeb i
ukazatele pro rozdělování nákladů a výnosů. Jestliže je podniku svěřeno poskytování několika služeb
obecného hospodářského zájmu, neboť závazky služby obecného hospodářského zájmu udělují odlišné
orgány nebo z důvodu odlišné povahy těchto služeb, musí dotčený podnik ve svém účetnictví zajistit, aby
na úrovni jednotlivých služeb obecného hospodářského zájmu nedošlo k vyplacení nadměrné vyrovnávací
platby. Tyto zásady platí, aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 80/723/EHS,v případech, na které se tato
směrnice vztahuje.“
1.2.12 Zásada kontroly členským státem
Zásada kontroly členským státem spočívá v povinnosti členských států EU pravidelně kontrolovat
poskytovatele SGEI za účelem zabránění vzniku nadměrných vyrovnávacích plateb. Tato zásada je
stanovena v čl. 20 Rámce SGEI: „Členské státy musí pravidelně kontrolovat, nebo musí zajistit provedení
kontrol tak, aby bylo zaručeno, že nedošlo k žádné nadměrné vyrovnávací platbě. Nadměrná vyrovnávací
platba není pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu nezbytná, a proto představuje
neslučitelnou státní podporu, která musí být navrácena státu, a do budoucna je nutno ukazatele
pro výpočet vyrovnávací platby aktualizovat.“
1.2.13 Zásada volnosti členský států EU při použití režimu veřejné podpory EU pro
SGEI s výjimkou zjevného omylu
Zásada volnosti (diskrece) členského státu EU při použití režimu veřejné podpory EU pro SGEI s výjimkou
7
zjevného omylu vychází z ustálené judikatury ESD a SPI v této věci. Dohled nad uplatněním této zásady
je dle bodu 9 Rámce SGEI svěřen EK: „Z judikatury Soudního dvora je zřejmé, že s výjimkou odvětví, která
jsou upravena pravidly Společenství, mají členské státy velkou volnost, pokud jde o povahu služeb, jež
mohou být považovány za služby obecného hospodářského zájmu. Je tudíž úkolem Komise zajistit, že
tatovolnost je uplatňována bez jakéhokoli zjevného omylu, pokud jde o vymezení služeb obecného
hospodářského zájmu.“
1.3

Rozhodnutí SGEI

1.3.1 Účel Rozhodnutí SGEI
Rozhodnutí SGEI obsahuje výčet povinných případů notifikace, jakož prahové (limitní) hodnoty (poměrně
značně vysoké), které zakládají povinnost v některých kategoriích SGEI předem notifikovat danou podporu
vůči EK.
Povinnost notifikace je stanovena s ohledem na tyto kategorie SGEI:
 služby v oblasti sociálního bydlení (viz čl. 6 třetí odstavec Rozhodnutí SGEI) – žádný zvláštní limit
pro notifikaci: „V odvětví sociálního bydlení musí členské státy provádět pravidelné kontroly nebo
zajistit, aby byly prováděny pravidelné kontroly směřující ke zjištění, zda nedochází k přeplatku
vyrovnávací platby na úrovni každého podniku stanovené podle článku 5. Do následujícího období lze

_________________________
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převést jakékoli nadměrné vyrovnávací platby nepřesahující 20 % roční vyrovnávací platby, pokud
dotčený podnik provozuje výhradně služby obecného hospodářského zájmu“;
 zdravotní služby nemocničního charakteru, pohotovostní služby, případně doplňkové služby (viz čl. 2
odst. 1, písm. b) Rozhodnutí SGEI): „vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytovanou
nemocnicím vykonávajícím činnosti, jež daný členský stát označil za služby obecného hospodářského
zájmu“;
 služby leteckých a lodních spojů (viz čl. 2 odst. 1, písm. c) Rozhodnutí SGEI): „vyrovnávací platbu
za závazek veřejné služby poskytování leteckých nebo lodních spojů na ostrovy, na nichž v průběhu
dvou rozpočtových let bezprostředně předcházejících roku, v němž bylo vydáno pověření službou
obecného hospodářského zájmu, nepřevýšil roční počet cestujících 300 000 osob“;
 služby v oblasti letištních a přístavních služeb (viz čl. 2 odst. 1, písm. d) Rozhodnutí SGEI):
„vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytnutou letištím a přístavům, kde v průběhu dvou
rozpočtových let předcházejících roku, v němž bylo vydáno pověření službou obecného hospodářského
zájmu, nepřevýšil roční počet cestujících 1 000 000 osob na letištích a 300 000 osob v přístavech“;
 služby v oblasti námořní dopravy (viz čl. 2 odst. 2 Rozhodnutí SGEI): „v oblasti letecké a námořní
dopravy se toto rozhodnutí vztahuje pouze na státní podporu v podobě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby poskytnuté podnikům v souvislosti se službami obecného hospodářského zájmu
ve smyslu čl. 86 odst. 2 Smlouvy, který vyhovuje nařízení (EHS) č. 2408/92 a popřípadě nařízení (EHS)
č. 3577/92“;
8

 ostatní SGEI (viz čl. 2 odst. 1, písm. a) Rozhodnutí SGEI): „vyrovnávací platba za závazek veřejné
služby poskytnutá podnikům, jejichž průměrný roční obrat před zdaněním za všechny činnosti nepřesáhl
v průběhu dvou finančních let předcházejících roku, kdy byl daný podnik pověřen poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu, částku 100 milionů EUR, pokud roční vyrovnávací platba za dotčenou
službu nepřesahuje 30 milionů EUR.“
Obdobně jako Rámec SGEI se také Rozhodnutí SGEI nepoužívá pro oblast pozemní veřejné dopravy.
Rozhodnutí SGEI tak pracuje v zásadě se stejnými pojmy jako Rámec SGEI, které mají také stejný obsah,
zejména pojmy jako je nadměrná vyrovnávací platba, přiměřený zisk, pověřovací akt.
1.3.2 Vyrovnávací platba a její kontrola
Stejně jako u Rámce SGEI mají členské státy EU i dle Rozhodnutí SGEI povinnost kontroly dodržování
pravidel veřejné podpory v oblasti SGEI, a to na základě čl. 6 Rozhodnutí SGEI: „Členské státy musí
provádět pravidelné kontroly nebo zajistit, aby byly prováděny pravidelné kontroly směřující ke zjištění, zda
podniky nedostávají vyrovnávací platby přesahující výši určenou podle článku 5.“
Nad rámec povinností ke kontrole dle Rámce SGEI jsou však členské státy přímo povinny „vyzvat dotčené
podniky, aby vrátily vyplacené nadměrné vyrovnávací platby.“ Současně, platí dle Rozhodnutí SGEI, že
„do budoucna musí být aktualizovány ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby.“ Pouze nepřesahuje-li
výše nadměrné vyrovnávací platby 10 % roční vyrovnávací platby, může být tato vyrovnávací platba
převedena do dalšího ročního období a započtena proti vyrovnávacím platbám na toto další období.

_________________________
8

Limit 30 milionů EUR uvedený v písmenu a) prvního pododstavce lze stanovit na základě ročního průměru představujícího
hodnotu vyrovnávací platby poskytnuté za smluvní období, popřípadě za období pěti let. Pro úvěrové instituce je nutno limit obratu
v hodnotě 100 milionů EUR nahradit limitem ve výši 800 milionů EUR rovnajícím se celkové částce účetní rozvahy.
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1.4

Směrnice o průhlednosti finančních vztahů a Nová směrnice o průhlednosti
finančních vztahů

Hlavní motivací přijetí Směrnice o průhlednosti finančních vztahů, včetně její novelizace z roku 2005
v rámci Altmarského balíčku, v rámci něhož byly pod tuto směrnici podřazeny i vztahy mezi objednateli
a poskytovateli SGEI, bylo posílit transparentnost finančních vztahů veřejného sektoru ve vztahu
k účastníkům hospodářské soutěže na společném trhu. Spravedlivého a účinného uplatňování pravidel
veřejné podpory EU na veřejné i soukromé podniky je totiž možné obecně dosáhnout pouze při existenci
transparentních finančních vztahů mezi dotčenými osobami, a to zejména s ohledem na různé role
veřejného sektoru ve svéře soukromého práva (vlastník) a veřejného práva (orgán veřejné moci). Směrnice
rozlišuje průhlednost ve vztahu k poskytování veřejných prostředků veřejným podnikům přímo či
prostřednictvím veřejných podniků či finančních institucí a jejich skutečné použití (čl. 1 odst. 1 této
směrnice) a ve vztahu k nákladům a výnosům spojeným s různými činnostmi, včetně podrobného popisu,
kterým jsou jim přičítány nebo přidělovány (čl. 1 odst. 2 této směrnice).
Jelikož Směrnice o průhlednosti finančních vztahů byla celkem čtyřikrát podstatně novelizována, byla
z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti nově kodifikována v podobě Nové směrnice o průhlednosti
finančních vztahů, z obsahového hlediska se však jedná víceméně o vnitřně přestrukturované úplné znění
9
původních směrnic.
Finanční vztahy dotčené Novou směrnicí o průhlednosti finančních vztahů zahrnují zprůhlednění (čl. 3):
 náhrad provozních ztrát;
 poskytování kapitálu;
 nevratných příspěvků nebo půjček za zvýhodněných podmínek;
 poskytování finančních výhod v podobě zřeknutí se zisku nebo nevymáhání pohledávek;
 vzdání se obvyklé odměny za použité veřejné prostředky;
 náhrad za břemena uvalená veřejnou mocí.
Na druhé straně však Nová směrnice o průhlednosti finančních vztahů respektuje legitimní zájem
10
na nepřijatelnosti aplikace těchto pravidel na určité skupiny podniků tím, že výslovně stanovuje, že se
na ně tato směrnice nevztahuje (viz čl. 5 této směrnice). Ve vztahu k průhlednosti dle čl. 1 odst. 1 Nové
směrnice o průhlednosti finančních vztahů, konkrétně jde o „finanční vztahy mezi veřejnou mocí a
 veřejnými podniky, které se zabývají službami, jejichž poskytování nemůže podstatně ovlivnit obchod
mezi členskými státy;
 centrálními bankami;
 veřejnými úvěrovými institucemi, pokud se jedná o vklady veřejných prostředků, které u nich uloží
veřejná moc za obvyklých obchodních podmínek;
 veřejnými podniky, jejichž čistý roční obrat nedosáhl celkové výše 40 milionů EUR během dvou
finančních let předcházejících roku, kdy byly poskytnuty nebo použity prostředky zmíněné v čl. 1
odst. 1. Avšak pro veřejné úvěrové instituce je odpovídajícím kritériem celková bilance 800 milionů
EUR.“

_________________________
9

Viz odstavec 1 preambule této směrnice.

10

EK také nesmí šířit údaje, které jí byly předloženy dle této směrnice a na něž se dle jejich povahy vztahuje profesní tajemství.
Toto pravidlo však nebrání EK ve zveřejňování obecných informací nebo přehledů, které neobsahují údaje o jednotlivých
veřejných podnicích, na které se vztahuje tato směrnice.
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Ve vztahu k průhlednosti dle čl. 1 odst. 2 Nové směrnice o průhlednosti finančních vztahů jde pak
o „finanční vztahy mezi veřejnou mocí a
 podniky, které se zabývají službami, jejichž poskytování nemůže podstatně ovlivnit obchod
mezi členskými státy;
 veřejnými podniky, jejichž čistý roční obrat nedosáhl celkové výše 40 milionů EUR během dvou
finančních let předcházejících roku, ve kterém využívaly zvláštního nebo výlučného práva podle čl. 86
odst. 1 Smlouvy nebo zvláštního nebo výlučného práva uděleného členským státem podle čl. 86 odst. 2
Smlouvy; avšak pro veřejné úvěrové instituce je odpovídajícím kritériem celková bilance 800 milionů
EUR;
 podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu podle čl. 86 odst. 2
Smlouvy, jestliže náhrady v jakékoli podobě, které obdržely, byly stanoveny na přiměřené
období otevřeným, průhledným a nediskriminačním postupem.“
Členské státy jsou povinny dle Nově směrnice o průhlednosti finančních vztahů zajistit (viz čl. 5), že „údaje
o finančních vztazích uvedených v článku 1 odst. 1 jsou uchovávány k dispozici Komisi po dobu pěti let
od konce finančního roku, v němž byly veřejné prostředky poskytnuty daným veřejnoprávním podnikům.
Byly-li však veřejné prostředky použity v dalším finančním roce, běží pětiletá lhůta od konce tohoto
finančního roku.“
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2. Základní otázky a odpovědi – vztah
pravidel dle Rámce SGEI a Rozhodnutí
SGEI se zaměřením na SSGI
2.1

Úvod

Nová Příručka SGEI z prosince 2010 navazuje na předchozí Sdělení Komise o sociálních SGEI z roku
2007. Cílem příručky bylo informovat o nových otázkách, které vyvstaly v rámci EU v mezidobí
a aktualizovat výklad v této oblasti s ohledem na vývoj judikatury ESD a SPI a změny platného právního
rámce. Současně byly zohledněny i práce Výboru pro sociální ochranu Evropského parlamentu v této
11
oblasti.
Níže uvedená témata a jejich výklad (otázky a odpovědi) do značné míry vycházejí z Příručky SGEI, ale
výklad soustřeďují na problematiku popisovanou v této dílčí analýze a zejména její zaměření na popis
sociálních SGEI. O podrobnostech úpravy a dalších tématech regulace SGEI je tedy možné získat další
informace z Příručky SGEI.
2.2

Otázky a odpovědi

2.2.1 Interpretace Rozhodnutí Altmark
ESD v Rozsudku Altmark judikoval, že vyrovnávací platby (kompenzace) za závazek veřejné služby
nepředstavují veřejnou podporu EU ve smyslu článku 107 SFEU, pokud jsou kumulativně splněny čtyři
podmínky (viz oddíl 1.1 výše).
Jsou-li tyto čtyři podmínky v konkrétním případě splněny, vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
nepředstavují veřejnou podporu EU a články 107 a 108 SFEU se na ně nevztahují. Na druhé straně, pokud
členské státy tyto závazné podmínky nedodržují a současně jsou splněna obecná kritéria veřejné podpory
EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, vyrovnávací platby za závazek veřejné služby představují veřejnou podporu.
Závaznou interpretaci Rozhodnutí Altmark – bez aplikace čtvrté podmínky Rozsudku Altmark – provedla
de facto EK vydáním Altmarského balíčku jako souboru sekundárních předpisů EU.
Příručka o SGEI uvádí velmi instruktivní případy, kdy ESD nebo SPI rozhodl, že daná podpora splňuje
podmínky Rozsudku Altmark, a to v níže uvedených případech:
 Financování režimu podpory investic za účelem zajištění spolehlivého zásobování elektrickou energií
v Irsku nebylo považováno za veřejnou podporu EU.
(a) Vytvoření nových záložních kapacit výroby elektrické energie za účelem uspokojení poptávky
v kteroukoli roční dobu včetně energetických špiček bylo považováno za SGEI.

_________________________
11

Viz „Zpráva Výboru pro sociální ochranu o používání
na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=fr.
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(b) Kromě toho otevřené, transparentní a nediskriminační výběrové řízení bylo organizováno tak, aby
12
zajistilo, že všechny tři další podmínky stanovené rozsudkem Altmark byly splněny.
 Dotace financující infrastrukturu vysokorychlostních telekomunikací ve Francii rovněž nebyly
považovány za státní podporu, neboť;
(a) U všeobecného přístupu veškerého
infrastruktuře se jednalo o SGEI.

obyvatelstva

k

vysokorychlostní

(a

ultrarychlostní)

(b) Specifické parametry předem definovaly výši vyrovnávací platby v koncesionářské smlouvě.
(c) Nehrozilo žádné riziko nadměrné vyrovnávací platby, neboť parametry pro výpočet vyrovnávací
platby byly přesně definovány v podnikatelských plánech provozovatelů, založených
na specifických údajích poskytnutých samotným veřejným orgánem. Neexistence jakéhokoli rizika
nadměrné vyrovnávací platby byla rovněž zajištěna skutečností, že orgán veřejné moci požadoval,
aby provozovatelé, kteří budou službu poskytovat, založili společnost ad hoc pro poskytování této
služby, která by zaručila nestrannost poskytovatele dotyčných služeb, jakož i začleněním
ustanovení o vrácení finančních prostředků, pokud by zisky překročily určitý limit.
(d) Byla vypracována důkladná a podrobná analýza potřeb projektu a nabídek uchazečů. Kromě toho
zvolené řízení umožnilo vybrat nejschopnějšího uchazeče, který nabízel službu za nejnižší náklady
13
pro územní celek.
 V případě Dorsal Komise uvážila, že čtvrté kritérium Altmark bylo splněno, neboť důkladná srovnávací
analýza specifických potřeb projektu a nabídek uchazečů, jakož i samotné výběrové řízení, zajistily, že
vyrovnávací platba byla odhadnuta na základě nákladů správně řízeného a přiměřeně vybaveného
14
podniku.
 Komise dospěla k závěru, že provize, které vyplatila „Casa Depositi e Prestiti“ − finanční instituce
kontrolovaná státem − společnosti „Poste Italiane“, nepředstavují státní podporu:
(a) Distribuce poštovních vkladních knížek byla považována za SGEI.
(b) Poplatek ze zakázky odpovídal příslušnému odhadu výše nákladů, které by vynaložil průměrný,
správně řízený a přiměřeně vybavený podnik působící ve stejném odvětví, s přihlédnutím
k příjmům a přiměřenému zisku při plnění těchto závazků. Čtvrté kritérium Altmark bylo tudíž
15
splněno.
2.2.2 Rozdíly mezi Rámcem SGEI a Rozhodnutím SGEI a jejich aplikace s ohledem na
podnikatelská uskupení (koncern)
Jak Rámec SGEI, tak i Rozhodnutí SGEI určují, za jakých podmínek jsou vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby, představující veřejnou podporu EU, slučitelné se SFEU. Základní rozdíl spočívá
ve skutečnosti, že vyrovnávací platby za závazky veřejné služby, zahrnuté do Rozhodnutí SGEI, nemusí
být vůči EK notifikovány.

_________________________
12

Rozhodnutí Komise o státní podpoře N 475/2003 − Irsko − Závazky veřejné služby týkající se nových kapacit výroby elektrické
energie za účelem spolehlivého zásobování, Úř. věst. C 34, 7.2.2004, s. 8, http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp2003/n475-03.pdf.

13

Rozhodnutí Komise o státní podpoře N 381/2004 − Francie − Vysokorychlostní připojení v Pyrenées- Atlantiques, Úř. věst. C 162,
2.7.2005, s. 5: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2004/n381-04.pdf,
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2004/n381-04.pdf, jakož i rozhodnutí Komise o státní podpoře N 331/2008 −
Francie − Ultrarychlostní připojení v departementu Hauts-de-Seine, dosud nezveřejněné:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2008/n331-08.pdf.

14

Rozhodnutí Komise o státní podpoře N 382/2004 − Francie − Vysokorychlostní připojení v Limusin (Dorsal), Úř. věst. C 230,
20.9.2005, s. 6, http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2004/n382-04.pdf.

15

Rozhodnutí Komise o státní podpoře C 49/06 − Poste Italiane − Banco Posta − Odměna vyplacená za distribuci finančních
produktů poštovního spoření, Úř. věst. C 31, 13.2.2007.
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EK k tomu v Příručce SGEI uvedla, že „pokud jsou kritéria rozhodnutí splněna, dotyčný členský stát může
poskytnout vyrovnávací platbu neprodleně.“ V případě, že podmínky uvedené v Rozhodnutí SGEI nejsou
splněny (například z důvodu, že se jedná o vyšší částky vyrovnávací platby), vyrovnávací platba musí být
předem oznámena EK tak, aby mohla EK posoudit, zda daná podpora není v rozporu s pravidly SFEU, tj.
zdali není zakázaná.
Rozhodnutí SGEI je založeno na předpokladu, že podpory v nízké výši, poskytované podnikům
dosahujícím omezeného obratu, vykazují malou potencialitu narušení hospodářské soutěže na vnitřním
trhu. Při posuzování dosažení prahových hodnot obratu je však třeba zvážit obrat příjemce podpory v rámci
17
celého podnikatelského uskupení (koncernu), do kterého patří. Taktéž v případě ad hoc smluvní
spolupráce za účelem společného poskytování SGEI je nutné určit výši relevantního obratu v rámci všech
smluvních partnerů a jejich podnikatelských uskupeních.
2.2.3 Rozdíly podmínek slučitelnosti mezi Rozsudkem Altmark na straně jedné a mezi
Rámcem SGEI a Rozhodnutím SGEI na straně druhé
Podmínky dle Rozsudku Altmark jsou přísnější než podmínky slučitelnosti pro veřejné podpory EU v oblasti
SGEI podle Rámce SGEI a Rozhodnutí SGEI.
Současné sekundární právo EU totiž nestanoví jako rozhodující pro určení, zdali je veřejná podpora
slučitelná s vnitřním trhem, test splnění čtvrté podmínky Rozsudku Altmark. To znamená, že podnik
pověřený plněním závazků veřejné služby v určitém případě nemusí jako závaznou podmínku
slučitelnosti dané veřejné podpory se SFEU:
 být vybrán prostřednictvím řízení o zadávání veřejných zakázek, které by umožnilo vybrat uchazeče
schopného poskytovat předmětné služby s nejnižšími náklady pro územní celek, ani
 nemusí být výše jeho vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by průměrný,
správně řízený a přiměřeně vybavený podnik vynaložil na plnění těchto závazků.
2.2.4 Vícezdrojové financování SGEI a veřejná podpora EU
Dle čl. 5 Rozhodnutí platí, že „výše vyrovnávací platby zahrnuje veškeré výhody udělené státem nebo
ze státních zdrojů v jakékoli formě. Přiměřeným ziskem by se měla rozumět zcela nebo částečně míra
návratnosti kapitálu, které podniky dosáhly v průběhu předem dohodnutého časově omezeného období,
aniž by byla snížena úroveň kvality služeb, kterými stát pověřil daný podnik.“ Z tohoto vymezení vyplývá,
že soulad podpor s pravidly veřejné podpory EU pro SGEI je nutné posuzovat v rámci všech podpor, které
daný příjemce podpory získává, a to i z jiných veřejných zdrojů, včetně veřejných zdrojů různých
veřejnoprávních osob.
Příslušný orgán veřejné moci by si měl na základě této povinnosti v pověřovacím aktu vhodným způsobem
vyhradit možnost realizace této povinnosti. Tyto výhrady jsou předvídány i ve výčtu náležitostí
pověřovacích aktů, které musí povinně obsahovat:
 „ujednání, která vyloučí vyplacení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby a zajistí navrácení nadměrné
vyrovnávací platby, která již byla vyplacena“ (viz bod 12 písm. e) Rámce SGEI) a
 „opatření směřující k vyloučení a vrácení jakéhokoli nadměrné vyrovnávací platby“ (viz čl. 4 písm. e)
Rozhodnutí SGEI).

_________________________
16

Myšleno je Rozhodnutí SGEI.

17

Viz § 66a a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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Z hlediska hospodárnosti a hlavní odpovědnosti za kontrolu plnění podmínek poskytování podpor pro SGEI
v souladu s právem SFEU, která je svěřena členským státům (viz oddíl 1.2.12 výše), je účelné, aby byl
monitoring plnění těchto povinností svěřen centrálnímu orgánu daného členského státu. Monitoring těchto
povinností, případně podrobnější regulace, totiž předpokládá značnou odbornost v ekonomické regulaci,
jakož i robustní datovou základnu, která by evidovala relevantní údaje z trhu pro účely obhájení souladu
s pravidly veřejné podpory EU (např. pro účely benchmarkingu nákladů řádně řízeného podniku).
2.2.5 První podmínka Rozsudku Altmark – pověřovací akt
První podmínka Rozsudku Altmark ukládá tento požadavek: „…podniku, který je příjemcem vyrovnávací
platby, musí být skutečně svěřeny závazky veřejné služby a tyto závazky musí být jasně definovány.
[…]. Jak bylo ukázáno v oddíle 1.2.3 výše, stanovil Rámec SGEI i Rozhodnutí SGEI minimální obsahové
náležitosti pověřovacího aktu. Nic však nebrání orgánům veřejné moci členského státu stanovit další
obecné náležitosti pověřovacích aktů pro SGEI (včetně sociálních SGEI), případně rozšířit konkrétní
pověřovací akt o další obsahové náležitosti. Žádný konkrétní vzor pověřovacího aktu však není závazně
předepsán.
Co se týče formy pověřovacího aktu, je výlučně na členských státech, jakou formu pověřovací akt bude mít
a zdali se nebude skládat i z dílčích pověřovacích aktů. Taktéž není nutné, aby daný akt nesl označení
„pověřovací akt“. Není také nutné, aby členské státy vymezily ve svém právním řádu specifickou právní
kategorii „pověřovacích aktů“. Formální znaky tedy nejsou v tomto případě relevantní.
V konkrétním případě může mít pověřovací akt rozmanité formy a pověřovací osobou může být i více
orgánů veřejné moci. Ze strany Komise případně EDS a SPI byly konkrétně posuzovány mimo jiné tyto
formy pověřovacích aktů:
 koncesionářská smlouva a zadávací podmínky,

18

19

 vládní zakázky na tvorbu programů,
 ministerské pokyny,
21

20

 zákony a správní opatření,

22

 roční nebo víceleté zakázky na provedení prací,

23

24

 vyhlášky a veškeré druhy nařízení a rozhodnutí, včetně obecních.

_________________________
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Rozhodnutí Komise o státní podpoře N 562/2005 − Itálie − Prodloužení koncesí dálničních společností Tunnel du Montblanc
(ATMB) a Tunnel Maurice Lemaire, Úř. věst. C 90, 25.4.2007, http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports2005/n562-05-fr.pdf.

19

Rozhodnutí Komise o státní podpoře NN 51/2006 − Itálie − Vyrovnávací platby za poskytování všeobecné poštovní služby 2000 –
2005, Úř. věst. C 291, 30.11.2006, http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/nn051-06.pdf.

20

Rozhodnutí Komise o státní podpoře N 166/2005 − Spojené království − Veřejná podpora ve prospěch Post Office Limited
na
financování
venkovské
sítě
za
roky
2006−2008,
Úř.
věst.
C
141,
16.6.2006,
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/n166-05.pdf.
Případ T-289/03, British United Provident Association Ltd (BUPA), ECR-2008, s. II-741, body 182 a 183 a rozhodnutí Komise
o státní podpoře NN 8/2007 − Španělsko − Opatření ke snížení počtu zaměstnanců RTVE, Úř. věst. C 109, 15.5.2007,
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN- 8-2007-WLWL-07.03.2007.pdf.

21

22

Rozhodnutí Komise o státní podpoře N 395/05 − Irsko − „Loan guarantees for social infrastructure schemes funded
by the Housing Finance Agency (HFA)“, Úř. věst. C 77, 5.4.2007,http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/n39505.pdf.

23

Rozhodnutí Komise o státní podpoře C 24/2005 − Francie − Laboratoire national d'Essai, Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 25.

24

Případ C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, ECR-2006, s. I-2941.
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Z hlediska obsahu pověřovacích aktů je třeba dbát na jasné a určité vymezení závazků k veřejné službě,
které může být založeno i na výkonových ukazatelích či jiných formách kontroly výkonového standardu
kvality poskytovatele SGEI. Pověření však nemusí vymezovat každou specifickou činnost při poskytování
SGEI. EK v Příručce SGEI k tomuto přímo uvádí: „Nelze-li specifičtěji vymezit dotyčné služby, mohou být
přijatelná širší vymezení poslání veřejné služby, pokud bude rozsah poslání jasně vymezen. Nicméně, čím
přesněji určí pověření uložené poslání, tím vyšší bude stupeň ochrany před žalobami (například
konkurentů) proti poskytnutým vyrovnávacím platbám na základě pravidel pro veřejné podpory.“ Je tedy
nutné určit alespoň rámec těchto služeb a jejich rozsah.
Dále je nutné v pověřovacím aktu minimálně uvést povahu a dobu trvání závazku poskytování veřejné
služby a příjemce podpory.
Z hlediska flexibility závazku veřejné služby jsou přípustné dle Příručky SGEI dva způsoby nastavení:
 (1) orgán veřejné moci může v pověření vymezit mechanismus úpravy ex post, který umožní
25
pravidelnou revizi svěřeného poslání;
 (2) orgán veřejné moci může pověření doplnit, pokud shledá, že se s určitou službou původně
nepočítalo a že by ji mohl poskytovat stejný subjekt.
2.2.6 Druhá a třetí podmínka Altmarku – podmínky plateb a kompenzace (nadměrná
versus podměrná)
Druhá a třetí podmínka Rozsudku Altmark ukládají tyto požadavky:
 […] Za druhé, ukazatele, na jejichž základě se provede výpočet vyrovnávací platby, musí být
stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem, aby nemohlo dojít k udělení
hospodářské výhody, která by mohla zvýhodnit podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby,
oproti ostatním konkurenčním podnikům. […] Vyrovnávací platba provedená členským státem
za ztráty vzniklé podniku, aniž byly předem stanoveny parametry takové vyrovnávací platby,
u níž se po jejím provedení ukáže, že provozování některých služeb v souvislosti s plněním závazků
veřejné služby nebylo z hospodářského hlediska uskutečnitelné, představuje tudíž finanční opatření,
které odpovídá pojetí státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.
 […] Za třetí, výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytí veškerých nákladů
vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit
příslušné příjmy a přiměřený zisk. […].“
V pověřovacím aktu není nutné vymezit předem všechny náklady na příslušnou SGEI. Často to není
prakticky ani možné. Proto Rozhodnutí SGEI dle Příručky SGEI „nevyžaduje podrobný výpočet náhrady
z veřejných prostředků předem, například u ceny za den, za jídlo a za péči, jestliže to není možné. Orgány
veřejné moci mají samozřejmě možnost svobodně určit tyto ukazatele podle vlastního uvážení, pokud tak
uznají za vhodné.“ Vždy však musí být stanoven způsob a základ výpočtu, podle něhož bude podpora
uvolňována a následně ověřena neexistence nadměrné vyrovnávací platby.
Příručka SGEI uvádí tyto příklady plnění druhé a třetí podmínky Rozsudku Altmark:
 V případě, kdy orgán veřejné moci hodlá zřídit středisko pro seniory, ukazateli pro výpočet vyrovnávací
platby za náklady mohou být:

_________________________
25

K tomuto bodu, viz rozhodnutí Komise o státní podpoře N 541/2004 a N 542/2004 − Nizozemsko − Systém vyrovnávání rizik a
uchovávání rezerv, Úř. věst. C 324, 21.12.2005, http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2004/n541-542-04.pdf
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-

počet seniorů přijatých do střediska za jeden rok;

-

počet dní strávených ve středisku v průběhu tohoto období.

 V případě, kdy orgán veřejné moci hodlá zřídit asistenční centrum pro mladé nezaměstnané, ukazateli
pro výpočet vyrovnávací platby za náklady mohou být:
-

počet mladých nezaměstnaných absolvujících odbornou průpravu za jeden rok;

-

použité vybavení a platy vyučujících za jeden rok.

Taktéž v případě nákladů či výnosů se některé mohou do budoucna realizovat a některé nikoliv, a to může
26
ovlivnit například jednotkovou cenu, na základě níž je vypočtena výše vyrovnávací platby. Obdobně jako
u flexibility zadání závazku veřejné služby je tedy nutné, aby bylo možné v určitém rozsahu reagovat
na měnící se poměry, a to zejména u víceletých smluv. První z možností je přímo zabudovat
do pověřovacího aktu řešení pro předvídatelné situace tak, aby bylo přesně jasné, jak bude v případě, že
nastane taková situace, upraven výpočet výše vyrovnávací platby.
Pokud je celková výše roční vyrovnávací platby nižší než limit stanovený Rozhodnutím SGEI, existují pak
v zásadě dvě možnosti postupu, a to vymezením způsobu, jakým se předpokládané náklady upraví ex post
podle skutečných nákladů:
 orgán veřejné moci může v pověření určit mechanismus úpravy ex post, který bude počítat
s pravidelnou aktualizací ukazatelů pro výpočet;
 orgán veřejné moci může pověření doplnit, pokud zjistí, že některý ukazatel pro výpočet je nutno
změnit.
Druhý případ by se měl nicméně používat co nejméně v případě zadání takového závazku prostřednictvím
zadávání veřejných zakázek, nebož v jeho případě hrozí vznik zakázané změny smlouvy s ohledem
27
na judikaturu ESD a SPI ve věci podstatných změn smlouvy.
2.2.7 Čtvrtá podmínka Rozsudku Altmark – hospodářská soutěž nebo benchmarking
nákladů dobře řízeného podniku
Čtvrtá podmínka Rozsudku Altmark ukládá tento požadavek: „[…] Za čtvrté, pokud nebyl podnik pověřený
plněním závazků veřejné služby v určitém případě vybrán prostřednictvím procesu zadávání
veřejných zakázek, který by umožnil vybrat uchazeče schopného poskytovat předmětné služby
s nejnižšími náklady pro Společenství, musí být výše vyrovnávací platby určena na základě analýzy
nákladů, které by běžný, řádně řízený podnik disponující odpovídajícími dopravními prostředky vynaložil
na plnění těchto závazků, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto
závazků.“
Čtvrtá podmínka je jak podle Rámce SGEI, tak i Rozhodnutí SGEI, právně irelevantní ve vztahu
k posouzení slučitelnosti konkrétní podpory SGEI s pravidly veřejné podpory EU. V každém případě je její
naplnění velmi účelné pro výpočet míry příspěvku EU v rámci fondů EU 2007-2013 (viz oddíl 2.2.12 níže).

_________________________
26

Příručka SGEI v tom kontextu uvádí příklad, kdy podnik, jemuž bylo uloženo poskytování SGEI, zvláště jestliže svou činnost
začíná vykonávat nebo je malý, se nemůže zavázat pevným rozpočtem nebo cenou za jednotku. Přesně řečeno, vzroste-li počet
uživatelů, náklady rovněž vzrostou; jestliže někteří nemohou platit předem stanovený příspěvek, příjmy budou nižší atd. To
nicméně neovlivňuje způsob, jímž náklady vznikají (vyplacené mzdy, nájemné…) nebo jímž mohou být stanoveny (za péči…).
Zvláště to znamená, že poskytovatel bude čelit zvýšeným nákladům a orgán veřejné moci bude muset platit vyšší vyrovnávací
platby.

27

Případ C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur GmbH v. Rakouská republika, ECR-2008, I-4401.
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Zatímco splnění požadavku na určení nejnižších nákladů prostřednictvím procesu zadávání veřejných
zakázek je zřejmé, tj. je nutné při takovém výběru dodržet platná pravidla veřejného zadávání, v případě
podpůrné podmínky určení vyrovnávací platby na základě analýzy nákladů, které by vynaložil běžný, řádně
řízený podnik, je situace složitější. Příručka SGEI dává v tomto ohledu toto doporučení členským státům:
„Za účelem použití druhé části čtvrtého kritéria Altmark mohou členské státy používat předem stanovené
referenční náklady, pokud je mohou zdůvodnit. Zejména pokud tyto náklady vycházejí ze spolehlivého
zdroje, zakládají se na spolehlivých údajích a odpovídají tržním hodnotám, lze je považovat za odpovídající
„nákladům průměrného, správně řízeného a přiměřeně vybaveného podniku“ ve smyslu čtvrtého kritéria
Altmark.“ Jinými slovy EK předjímá, že členský stát bude sledovat hospodárnost poskytování SGEI
a určovat přípustné hodnoty, které odpovídají hospodárnému poskytování SGEI.
Jako příklad přípustné aplikace druhé části čtvrté podmínky Rozsudku Altmark uvádí EK v Příručce SGEI
28
kompenzaci poskytnuté společnosti Poste Italiane: „Odměna vyplacená Poste Italiane za distribuci „libretti
postali“ byla nižší než referenční hodnoty obdobných finančních produktů na trhu; odměna vyplacená
z tohoto titulu jakožto taková byla považována za splňující kritérium průměrného, správně řízeného
a přiměřeně vybaveného podniku a nepředstavovala státní podporu, kromě toho byla splněna ostatní tři
kritéria rozsudku Altmark.“
Naopak, jako nepřípustnou aplikaci uvádí EK v Příručce SGEI, případ poskytnutí podpor autobusovým
společnostem na jižní Moravě: „Použití předem stanovených statistických nákladů poskytnutých českými
orgány pro výpočet vyrovnávací platby jako takové nedokazuje, že představují náklady průměrného,
29
správně řízeného a přiměřeně vybaveného podniku.“
2.2.8 Otázka retroaktivity pravidel dle Rámce SGEI a Rozhodnutí SGEI
Rozhodnutí SGEI nabylo účinnosti dne 19.12.2005. Obecně je možné konstatovat, že EK posuzuje
na základě Rámce SGEI všechny případy SGEI ode dne 29.11.2005, to znamená od data jeho zveřejnění
v Úředním věstníku EU a nabytí účinnosti, včetně vyrovnávacích plateb, které byly oznámeny před tímto
datem, avšak nebyly do tohoto data poskytnuty. Všechny ostatní případy, to znamená vyrovnávací platby,
které nebyly oznámeny před dnem 29.11.2005, avšak byly poskytnuty před tímto oznámením, posuzuje EK
na základě ustanovení platných v době jejich poskytnutí.
Je třeba mít však na paměti, že Rámec SGEI a Rozhodnutí SGEI byly přijaty v důsledku Rozsudku
Altmark, který nebyl ničím jiným než soudním výkladem zejména ustanovení čl. 106 odst. 2 (ex čl. 86
odst. 2) SFEU v konkrétní kauze, tj. výkladem již tehdy platného primárního práva EU.
2.2.9 Otázka existence nároku na veřejnou podporu dle Rámce SGEI a Rozhodnutí
SGEI
Primární právo EU stanovuje podmínky existence, případně slučitelnosti veřejné podpory EU, přičemž je
založeno na předpokladu, že principiálně jakékoliv podpory z veřejných zdrojů narušují hospodářskou
soutěž a nejsou žádoucí. Primární právo EU tak stanovuje přípustné výjimky z obecného zákazu
poskytovat veřejné podpory s účinky na obchod mezi členskými státy.

_________________________
28

Případ C 49/06, Poste Italiane − Banco Posta − Odměna vyplacená za distribuci finančních produktů poštovního spoření, Úř. věst.
C 31, 13.2.2007.

29

Rozhodnutí Komise o státní podpoře C 3/2008 (ex NN 102/2005) − Česká republika − Vyrovnávací platba za závazek veřejné
služby poskytnutá autobusovým společnostem jižní Moravy, Úř. věst. L 97, 16.4.2009, body 82 až 83.
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Ani primární právo EU ani Altmarský balíček či jiný předpis EU nezakládá právo podniků na vyrovnávací
platby, a to ať už ve vztahu ke SGEI či k sociálním SGEI.
2.2.10 Otázka vyrovnávací platby nižší než přípustná hodnota dle pravidel SGEI
Stejně jako právo EU neupravuje nároky podniků na vyrovnávací platby, neupravuje ani zákaz poskytování
menšího rozsahu vyrovnávací platby, než by odpovídalo rozdílu mezi oprávněnými náklady a přiméřeným
ziskem na straně jedné a výnosy z příslušné SGEI na straně druhé (viz oddíl 2.2.10 výše).
2.2.11 Uplatnění režimu de minimis a obecných blokových výjimek na SGEI
Na SGEI se může vztahovat Nařízení de minimis. Při splnění pravidel dle Nařízení de minimis je možné
poskytovat na SGEI vyrovnávací platby, a to bez ohledu na pravidla veřejné podpory EU pro SGEI; taková
podpora taktéž není považována za veřejnou podporu ve smyslu pravidel veřejné podpory EU. Podmínkou
však dle Nařízení de minimis je, že celkový objem veřejných podpor, přidělený danému příjemci podpory
(podniku) za období tří fiskálních let, činí méně než 200 000 EUR. Pro úplnost je třeba dodat, že
financování služeb obecného zájmu nehospodářské povahy se do toho limitu nezapočítává. S ohledem
na poměrně nízkou výši tohoto limitu, je možné ho využít v zásadě jen pro lokální poskytovatele SGEI
s malým objemem poskytovaných služeb.
Z hlediska souběhu s režimy veřejné podpory EU, včetně blokových výjimek, platí, že se mohou uplatňovat
současně, vždy však musí být zajištěno, že podniku nezůstane částka nadměrné vyrovnávací platby
vypočtená dle pravidel Rámce SGEI (viz oddíl 1.2.8 výše).
2.2.12 Pravidla veřejné podpory EU pro SGEI a fondy EU
Podpory z fondů EU v programovacím období 2007-2013 jsou založeny zejména na těchto právních
předpisech Evropské unie:
 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“);
 nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde
o některé projekty vytvářející příjmy;
 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj;
 nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení
(ES) č. 1164/94;
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském
fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.
Z hlediska veřejné podpory EU dochází k odlišnému pohledu na podpory z fondů EU, které jsou nyní
v programovacím období EU 2007-2013 vnímány, na rozdíl od minulého programovacího období
EU 2000-2006, jako podpory ve smyslu veřejné podpory EU.
Toto je možné demonstrovat zejména těmito ustanoveními Obecného nařízení:
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 čl. 2 odst. 4 Obecného nařízení: „‘příjemcem‘ hospodářský subjekt, orgán nebo podnik, veřejný či soukromý,
odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací. V rámci režimů podpory podle článku 87
Smlouvy jsou příjemci veřejné nebo soukromé podniky, které provádějí jednotlivé projekty a dostávají
veřejnou podporu“;
 čl. 54 odst. 4 Obecného nařízení: “Pokud jde o státní podporu podnikům ve smyslu článku 87 Smlouvy,
musí veřejná podpora poskytnutá v rámci operačních programů dodržovat stropy stanovené pro státní
podporu.“
 čl. 55 odst. 6 Obecného nařízení platí: “6. Tento článek se nepoužije na projekty podléhající pravidlům
o státní podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy.”
 čl. 101 Obecného nařízení: “Finanční opravou Komise není dotčena povinnost členského státu získávat
zpět vyplacené částky podle čl. 98 odst. 2 tohoto nařízení a státní podporu poskytnutou podle článku 87
Smlouvy a podle článku 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k článku 88 odst. 1 Smlouvy o ES.”
Z hlediska financování SGEI je důležité zejména ustanovení čl. 55 odst. 6 Obecného nařízení, které
umožňuje poskytnout nejvyšší míru podpory z fondů EU za situace, kdy se v daném případě nejedná
o veřejnou podporu EU. Jinými slovy, pouze jsou-li naplněny v daném aranžmá poskytování SGEI všechny
čtyři podmínky Rozsudku Altmark, tj. nejde-li vůbec o veřejnou podporu EU, je možné poskytnout podporu
až do maximální možné výše, a to v případě tzv. projektů vytvářejících příjmy (typicky SGEI) zpravidla
30
prostřednictvím finanční a u tzv. velkých projektů i na základě ekonomické analýzy a analýzy rizik
31
a citlivosti.
2.2.13 Pravidla veřejné podpory
a koncesních smluv

EU

pro

SGEI

a

zadávání

veřejných

zakázek

Základní popis vztahu pravidel veřejné podpory EU pro SGEI a zadávání veřejných zakázek a koncesních
smluv je uveden v oddíle 1.2.6 výše věnovaném uplatnění zásady souběžného uplatnění Rámce SGEI
a pravidel veřejného zadávání EU. Podrobnější rozbor je obsažen v dílčí analýze 3 (Analýza transpozice
směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb a jejich financování).

_________________________
30

Viz čl. 39 a násl. Obecného nařízení, tj. projekty nad 50 milionů EUR.

31

Nařízením Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy byl
umožněn mírnější a jednodušší režim, kdy výpočet příspěvku z fondů EU u projektů vytvářejících příjmy není nutné určovat
na základě finanční, případně ekonomické analýzy u projektů do 1 mil. EUR, viz nové znění čl. 55 odst. 5 Obecného nařízení „5.
Odstavce 1 až 4 se použijí pouze na operace spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem
soudržnosti, jejichž celkové náklady přesahují 1 000 000 EUR.“
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3. Sekundární právo EU v oblasti SGEI po
Lisabonské smlouvě
3.1

Konzultační procedura nad reformou SGEI v roce 2010 a její výsledky

3.1.1 Hlavní závěry z konzultací EK o budoucí reformě pravidel veřejné podpory
vztahující se ke SGEI
EK vydáním Sdělení Komise o reformě SGEI završila konzultační proces k dalšímu obsahu podmínek
32
veřejné podpory EU pro oblast SGEI, která byla předvídána v bodě 26 Rámce SGEI. Ve Sdělení Komise
o reformě SGEI potvrdila důležitost tématu regulace SGEI, a to zejména ve vztahu ke správné a
společensky obhajitelné výši vyrovnávací platby v době omezených veřejných prostředků a zpomalení
hospodářského růstu: „Důležitým aspektem v poskytování veřejných služeb je vyrovnání, které veřejné
orgány musí udělit poskytovatelům za výkon těchto úkolů. Význam tohoto aspektu vzrostl v důsledku
současné hospodářské a finanční krize. Ta nejenže postihla mnohé občany v celé EU a zvýšila jejich
závislost na vysoce kvalitních veřejných službách. Krize v důsledku snah o snížení schodku veřejného
rozpočtu, k nimž v mnoha členských státech EU v současnosti dochází, vedla k silnějšímu zaměření
na účelnost veřejných výdajů a na potřebu stimulovat produktivitu obecně.“
Cílem připravované reformy pravidel veřejné podpory EU v oblasti SGEI tak dle vlastních slov EK: „bude
zvýšit přínos, který mohou tyto služby mít pro obecnější hospodářskou obnovu EU. Je potřeba, aby členské
státy zaručily určité služby za podmínek, jež budou dostupné široké veřejnosti (např. nemocnice,
vzdělávání, sociální služby, ale také komunikace, energie a doprava). Orgány na celostátní, regionální a
místní úrovni odpovídají za poskytování, pořizování a organizování SGEI a mají v této oblasti široké
rozhodovací pravomoci. Zároveň je však účelné přidělování veřejných prostředků pro SGEI klíčové
pro zajištění konkurenceschopnosti EU a hospodářské soudržnosti mezi členskými státy. Efektivní a
vysoce kvalitní veřejné služby podporují růst a pracovní místa po celé EU. Zvláště sociální služby rovněž
pomáhají mírnit sociální dopad krize.“
Z výše uvedeného je zřejmé, že EK bude chtít nejen, aby došlo k regulaci kvantitativních parametrů
poskytování podpor (kontrola nadměrných vyrovnávacích plateb a jejich vrácení do rozpočtu jejich
donátorů), ale aby se zvýšily i jinak záruky dostupnosti, přístupu, kvality, udržitelnosti a cenové dostupnosti
SGEI (kvalitativní znak), poněvadž hospodárné a dostupné veřejné služby mohou právě zmírnit sociální
33
napětí a být příspěvkem ke zlepšení konkurenceschopnosti EU, tj. obecného podnikatelské prostředí.
Jak bylo již naznačeno v dílčí analýze 1 (Analýza primárního práva Společenství), EK identifikovala jako
základní směry dalšího legislativního vývoje v oblasti SGEI v rámci sekundární legislativy EU:
 objasnění stávajících pravidel a

_________________________
32

„…Po uplynutí čtyř let ode dne zveřejnění rámce Komise provede posouzení dopadu založené na faktických informacích a
výsledcích rozsáhlých konzultací vedených Komisí, zejména na základě údajů poskytnutých členskými státy. Výsledky posouzení
dopadu budou zpřístupněny Evropskému parlamentu, Výboru regionů, Hospodářskému a sociálnímu výboru a členským státům.“

33

Viz vyjádření EK v rámci čl. 4.2.2.2 Sdělení Komise k reformě SGEI: „Komise je sice odhodlána usnadnit v odůvodněných
případech používání balíčku, nicméně bude usilovat také o zajištění vysoce kvalitních veřejných služeb a účelné rozdělení
státních prostředků, čímž se nejúčinněji zabrání narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, což je jedním z hlavních cílů
reformy balíčku.“
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 diferencovaný a přiměřený přístup, tj. zjednodušení režimu pro lokální a maloobjemové SGEI
(typicky sociální služby) a naopak robustnější přístup u komerčních služeb velkého rozsahu, kterým je
svěřeno poskytování SGEI.
Reforma pravidel veřejné podpory EU, vztahující se ke SGEI, probíhá souběžně s reformou pravidel
34
veřejného zadávání EU. Na první pohled se mohou jevit tyto dvě reformy jako vzájemně nesouvisející.
35
Opak je však pravdou. Liberalizace služeb obecného zájmu a jejich „komercionalizace“, tj. rozšiřování
zadávání SGEI na základě pravidel veřejného zadávání, jde ruku v ruce se stanovením podrobnějších
pravidel v oblasti veřejné podpory EU, která mají zamezit vzniku nepřípustného narušení hospodářské
soutěže na vnitřním trhu.
3.1.2 Objasnění stávajících pravidel
V dílčí analýze 1 (Analýza primárního práva Společenství) bylo poukázáno na skutečnost, že v návaznosti
na Altmarský balíček vydala EK na konci roku 2007 Sdělení Komise o sociálních SGEI, v rámci kterého
podala formou otázek a odpovědí odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se režimu SGEI v právu EU.
Následně byla v roce 2008 zprovozněna interaktivní informační služba, která umožňuje komukoliv zaslat
vůči EK dotaz, týkající se praktických otázek uplatnění pravidel SGEI. K aktualizaci Sdělení Komise
o sociálních SGEI pak došlo na konci roku 2010 vydáním Příručky o SGEI, která podává vysvětlení k více
než 100 otázek týkajících se práva EU v oblasti SGEI, a to zejména v oblasti veřejné podpory EU. Některé
otázky se přímo specificky orientují na vysvětlení aplikace pravidel na sociální SGI a SGEI a jejich vztahů
k Rámci SGEI a Rozhodnutí SGEI.
Mezi nejdůležitější oblasti, kde lze očekávat v blízké době vyjasnění ze strany EK patří:

36

 rozlišení mezi hospodářskými a nehospodářskými činnostmi v rámci pravidel veřejné podpory EU
a zařazení určitých subjektů mezi podniky;
 limity, kterými pravidla pro veřejnou podporu EU omezují členské státy, když definují určitou
hospodářskou činnost jako SGEI;
 podmínky, za nichž má vyrovnání za výkon některých SGEI poskytnutých na místní úrovni nepříznivý
vliv na obchod mezi členskými státy, a tudíž spadá do působnosti pravidel veřejné podpory EU;
 požadavky, které musí veřejné orgány dodržet v rámci pravidel veřejné podpory EU, když svěřují
určitému podniku výkon SGEI;
 podmínky, za nichž vyrovnání za SGEI nepředstavuje veřejnou podporu EU, protože je na základě
nabídkového řízení vybrán poskytovatel za nejmenší náklady pro společnost nebo protože je účtovaná
cena v souladu s výkonným a správně řízeným podnikem;
 způsob, jak zvýšit soulad mezi uplatňováním pravidel veřejné podpory EU a pravidel pro zadávání
veřejných zakázek;


souhra mezi pravidly Altmarského balíčku a dalšími odvětvovými pravidly pro SGEI.

_________________________
34

Veřejná konzultace na toto reformu probíhala do 18.4.2011 na základě Zelené knihy o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání
veřejných zakázek Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek ze dne 27.1.2011, KOM(2011) 15 v konečném
znění.

35

Viz Nařízení o veřejných dopravních službách, v rámci kterého jsou souběžně řešeny jak otázky týkající se samotných
hmotněprávních podmínek veřejné podpory EU na veřejné dopravní služby, tak i aspekty procesněprávní ohledně výběru
externích i interních (in-house) poskytovatelů (tzv. vnitřních provovozovatelů) těchto služeb.

36

Viz str. 7 Sdělení k reformě SGEI.
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Všechny výše uvedené aktivity lze očekávat ve formě legislativních aktů sekundárního práva EU, případně
prostřednictvím výkladových stanovisek EK.
S ohledem na konec platnosti Rámce SGEI ke konci listopadu 2011 avizovala EK, že předloží nové návrhy
nového „rozhodnutí“ a „rámce“ ke konzultaci Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru, Výboru regionu a členským státům do července 2011.
3.1.3 Diferencovaný a přiměřený přístup
Současná právní úprava SGEI dle Rámce SGEI a Rozhodnutí SGEI používá v zásadě obecný přístup
při stanovení podmínek na slučitelnost a notifikaci veřejné podpory v oblasti SGEI. Tento přístup nutně
nemusí být pro některé druhy SGEI vhodný, protože nedokáže zohlednit jejich zvláštnosti a intenzitu rizika
vzniku narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.
Proto EK navrhuje pro novou generaci pravidel veřejné podpory EU v oblasti SGEI diferencovaný přístup,
který by:
 zjednodušil regulaci pro SGEI, které jsou organizovány místními komunitami a které tak mají
na obchod mezi členskými státy nepatrný dopad, na straně jedné;
 zpřísnit regulaci pro SGEI v odvětvích, kde je riziko narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu
zvláště vysoké, na straně druhé.
U zjednodušujícího přístupu EK výslovně zmínila některé typy sociálních služeb, které vykazují řadu
zvláštností, pokud jde o strukturu jejich financování a o jejich cíle. Zjednodušením má být docíleno snížení
administrativní zátěže orgánů veřejné moci, které by bylo přiměřené dopadu, které má příslušná podpora
na vnitřní trh. EK v této souvislosti avizuje, že by mohla pro oblast SGEI zavést zvláštní pravidla
37
pro podpory v režimu de minimis, jakož i upravit prahové hodnoty, které určují použití Rozhodnutí SGEI.
Naopak zpřísňující přístup hodlá EK zavést „…v odvětvích, která se vyznačují komerčními činnostmi
ve velkém rozsahu se zřejmými celoevropskými rozměry, kde mohou být provozovatelům svěřeny závazky
veřejné služby.“
Je zřejmé, že naprostá většina sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách bude v rámci nové
generace pravidel veřejné podpory EU pro SGEI podléhat zjednodušujícímu regulačnímu přístupu EK.
V neposlední řadě EK zvažuje, že novou regulaci rozšíří nejen na kvantitativní podmínky podpor
pro poskytování SGEI (kontrola vyrovnávacích plateb), ale také na to, zdali náklady vzniklé poskytovateli
SGEI odpovídají nákladům správně řízeného podniku, tj. zvažuje zohlednění čtvrté podmínky Rozsudku
Altmark. EK výslovně konstatuje, že dle stávajícího acquis mohou některé náklady, které členské státy
nahrazují poskytovatelům, vzniknout v důsledku nízké efektivity. Taková situace může dle EK narušovat
fungování trhů a v konečném důsledku poškodit kvalitu služeb a jejich efektivní poskytování. Navíc je
taková situace „v rozporu s obecným cílem veřejné politiky spočívajícím v účelnosti vynakládání
veřejných prostředků a správného rozdělování zdrojů.“ Nová pravidla by tak mohla také zahrnovat
závazná opatření, jejichž cílem by bylo dosáhnout i zajištění účelnosti, účinnosti a hospodárnosti v průběhu
poskytování příslušných SGEI, tj. i kvalitativní znaky SGEI.

_________________________
37

Viz současná pravidla daná Nařízením de minimis.
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Seznam zkratek a definic
Altmarský balíček

společné označení pro dokumenty Rámec SGEI, Rozhodnutí SGEI, Novelizace
Směrnice o průhlednosti vydané ze strany EK v roce 2005

Amsterdamská smlouva

mezinárodní smlouva mezi členskými zeměmi EU, která změnila a přečíslovala
Smlouvu o EU a Smlouvu o ES. (podepsána 2. října 1997 a nabyla platnosti
1. května 1999)

ČR
ESD

Česká republika
Evropský soudní dvůr

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

FS

Fond soudržnosti

EK

Evropská komise jako orgán EU

Komise

Evropská komise jako orgán EU

Charta základních práv občanů EU

dokument upřesňující základní práva občanů Evropské unie, který byl přijat
jako součást Lisabonské smlouvy

Koncesní zákon

zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Lisabonská smlouva

mezinárodní smlouva mezi členskými zeměmi EU, jejímž cílem bylo především
reformovat instituce Evropské unie a její fungování (podepsána 13. prosince 2007
v Lisabonu, ratifikována 3. listopadu 2009 a nabyla platnosti 1. prosince 2009

MF

Ministerstvo financí

Nařízení de minimis

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a
88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, Úř. věst. L 379, 28.12.2006

Nařízení o veřejných dopravních
službách

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

Nová směrnice o průhlednosti
finančních vztahů

Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění
finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční
průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků (nabyla platnosti dne 20. prosince 2006 a
nahradila Směrnici o průhlednosti finančních vztahů včetně Novelizace Směrnice
o průhlednosti finančních vztahů)

Novela Směrnice o průhlednosti
finančních vztahů

Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice
80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými
podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků

Pracovní dokument Komise o SGEI

Pracovní dokument Komise: Použití pravidel veřejné podpory EU na služby
obecného hospodářského zájmu od roku 2005 a Výsledek veřejné konzultace
ze dne 23.3.2011, SEK(2011) 397

Příručka o SGEI

Pracovní dokument Komise: Příručka o používání pravidel Evropské unie pro státní
podpory, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti služeb obecného hospodářského
zájmu, zejména sociálních služeb obecného zájmu ze dne 7.12.2010, SEK(2010)
1545 v konečném znění

PPP

partnerství veřejného a soukromého sektoru (angl. Public Private Partnership)

Rakouská studie o SGEI

Eilmansberger, T., Herzig, G.: Social Services of General Interest (SSGI). Study
commissioned by the Federál Ministry of Social Affairs and Consumer Protection
2008. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz and
Universität Salzburg. Salzburg, June 2008

Rámec SGEI

Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby (2005/C 297/04)
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Rozsudek Altmark

Rozsudky ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium
Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ("Altmark") [2003] Sb. rozh.
I-7747 a ve spojených věcech C-34/01 až C-38/01 Enirisorse SpA v. Ministero delle
Finanze [2003] Sb. rozh. I-14243

Rozhodnutí SGEI

Rozhodnutí Komise 2005/842/ES 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/L 320/67)

Sdělení Komise o reformě SGEI

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů, Reforma pravidel státní podpory EU
pro služby obecného hospodářského zájmu ze dne 23.3.2011, KOM(2011) 146
v konečném znění

Sdělení Komise
o sociálních SGEI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ
doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ Služby obecného
zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek
{KOM(2007) 724 v konečném znění} {SEK(2007) 1514} {SEK(2007) 1515}
{SEK(2007) 1516}

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

SGEI

služby obecného hospodářského zájmu (angl. services of general economic
interest)

SGI

služby obecného zájmu (angl. services of general interest)

Směrnice o průhlednosti finančních
vztahů

Směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a
veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků, ve znění
pozdějších změn

Směrnice o veřejných zakázkách

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. března 2004,
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a
služby, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o službách na vnitřním trhu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006
o službách na vnitřním trhu

SPI
Společenství
SSGI
ÚOHS
Unie

Soud první instance v rámci Evropského soudního dvora
Evropské společenství
sociální služby obecného zájmu (angl. social services of general interest)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Evropská unie

Vyhláška o sociálních službách

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Energetický zákon

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Zákon o elektronických komunikacích

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů

Zákon o sociálních službách
Zákon o veřejných zakázkách

zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU

zákon č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a
o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o volném pohybu služeb

zákon č. 222/2009 Sb. o volném pohybu služeb

Zákon o zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory

zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ii

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování

Zákon o cenách

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
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Seznam relevantní judikatury ESD a SPI
Evropský soudní dvůr (ESD)


C-26/62, Van Gend en Loos v. Administratie der Belastingen /1963/, ECR 3



C-6/64, Costa v. Enel /1964/, ECR 585



C-22/70, Komise v. Rada (AETR) /1971/, ECR 263



C-127/73, BRT v. SABAM /1974/, ECR 313



C-155/73, Sacchi /1974/, ECR 409



C-2/74, Reyners v. Belgický stát /1974/, ECR 631



C-8/74, Dassonville /1974/, ECR 837



C-36/74, Walrave a Koch v. Association Union Cycliste International et al. /1974/, ECR 1423



C-36/75, Rutili v. Ministre de l´intérieur /1975/, ECR 1219



C-27/76, United Brands v. Komise /1978/, ECR 207



C-85/76, Hoffmann-La Roche v. Komise /1979/, ECR 461



C-82/77, Van Tiggele /1978/, ECR 25



C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal /1978/, ECR 629



C-120/78, Rewe v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon) /1979/, ECR 649



C-249/81, Komise v. Irsko /1982/, ECR 4005



C-78/82, Komise v. Italská republika /1983/, ECR I-1599



Spojené případy C-286/82 a 26/83, Luisi a Carbone v. Ministero del Tesoro /1984/, ECR 377



C-41/83, Italian Republic v. Komise /1985/, ECR 873



C-72/83, Campus Oil Limited a Others v. Minister of Industry and Energy a další /1984/, ECR 2727



C-123/853, BNIC v. Clair /1985/, ECR 391



C-229/83, Leclerc v. Au blé vet /1985/, ECR 1



C-240/83, Procureur de la République / ADBHU /1985/, ECR 531



C-293/83, Glavier v. Ville de Liégre /1985/, ECR I-593



C-152/84, Marshall v. Southampton a South West Hampshire Area Health Authority /1986/, ECR
723



C-234/84, Belgie v. Komise (meura) /1986/, ECR 2263



Spojené případy C-67/85, 68/85 a 70/85, Van der Kooy a další v. Komise /1988/, ECR 219



C-118/85, Komise v. Itálie /1987/, ECR 2599



C-310/85, Deufil v. Komise /1987/, ECR 901



C-352/85, Bond van Adverteerders v. Nizozemí /1988/, ECR 2085



C-57/86, Řecko v. Komise /1988/, ECR 2855



C62/86, AKZO v. Komise /1991/, ECR 3359
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C-66/86, Ahmed Saeed Flugreisen a další v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
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C-147/86, Komise v. Řecká republika /1988/, ECR 1637



C-263/86, Humbel v. Belgický stát /1988/, ECR 5365



C-267/86, Van Eycke v. ASPA /1988/, ECR 4769



C-30/87, Bodson v. Pompes funébres des régions liberées /1988/, ECR 2479



C-31/87, Gebroeders Beentjes B.V. v. Nizozemí /1988/, ECR 4635



C-142/87, Belgie v. Komise (Tubemeuse) /1990/, ECR 959



C-301/87, Francie v. Komise /1990/, ECR 307



C-18/88, Régie des télégraphes v. GB-Inno-BM SA /1991/, ECR 5941
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C-2/90, Komise v. Belgie (Walloon ban on waste) /1992/, ECR I-4431



C-41/90, Klaus Höfner a Fritz Elser v. Macroton GmbH /1991/, ECR I-1979



C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland v. Grogan a další /1991/, ECR I4685



C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA v. Siderurgica Gabrielli SpA /1991/, ECR I5889
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v

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování



C-387/92, Banco Exterior de España v. Ayuntamiento de Valencia /1994/, ECR I-877



C-393/92, Gemeente Almelo a další v. Energiebedriff IJsselmij /1944/, ECR I-1477



C-56/93, Belgie v. Komise /1996/, ECR I-723



C-153/93, Německo v. Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft /1994/, ECR I-2157



C-242/93, GT-Link A/S v. De Danske Statsbaner (DSB) /1997/, ECR I-4449



C-323/93, Centre d´insémination de la Crespelle v. Coopérative de la Mavenne /1994/, ECR I-5077



C-415/93, Union royale belge ds sociétés de football association a další v. Bosman /1995/, ECR I4921



C-433/93, Komise v. Německo /1995/, ECR I-2303



C-39/94, SFEI a další /1996/, ECR I-3549



C-55/94, Gebhard v. Consiglio dell´Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano /1995/, ECR I-4165



C-96/94, Spediporto v. Spedizioni Marittimma del Golfo /1995/, ECR I-2883



C-157/94, Komise v. Nizozemí /1997/, ECR I-5699



C-158/94, Komise v. Itálie /1997/, ECR I-5789



C-159/94, Komise v. Francie /1997/, ECR I-5815



C-160/94, Komise v. Španělsko /1997/, ECR I-5851



C-244/94, FFSA a další v. Ministére de l´Agruculture et de la Peche /1995/, ECR I-4013



C-24/95, Land Rheinland Pfalz v. Alcan Deutschland GgmH /1997/, ECR I-1591



C-70/95, Sodemare a další v. Regione Lombardia /1997/, ECR I-3395



C-120/95, Decker v. Caisse de Maladie des Employés Privés /1998/, ECR I-1831



C-242/95, GT-Link A/S v. De Danske Statsbaner (DSB) /1997/, ECR I-4449



C-343/95, Diego Cali et Figli v. Servizi Ecologici Porto di Genova /1997/, ECR I-1547



C-359/95, Komise a Francie v. Ladbroke Racing /1997/, ECR I-6265



C-1/96, The Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Compassion in World
Farming/1998/, ECR I-1251



C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria v. Strohal Rotationsdurck /1998/, ECR I-73



C-67/96, Albany /1999/, ECR I-5751



C-108/96, Mac Quen, ECR 2001, I-837



C-158/96, Kohll v. Union des caisses de maladie /1998/, ECR I-1931



C-163/96, Raso /1998/, ECR I-533



C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp a další v. Minister van Volkshuinsvesting, Ruimtelijke
Ordering en Milieubeheer /1998/, ECR I-4075



C-266/96, Corsica Derries France v. Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova /1998/, ECR
I-3949



C-323/96, Komise v. Království Belgie /1998/, ECR I-5063

vi

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování



C-342/96, Španělsko v. Komise /1999/, ECR I-2459



C-353/96, Komise v. Irsko /1998/, ECR I-8565



C-360/96, Gemeente Arnhem v. BFI Holding BV /1998/, ECR I-6821



C-6/97, Itálie v. Komise /1999/, ECR I-2981



C-38/97, Librandi /1998/, ECR I-5955



C-75/97, Belgie v. Komise /1999/, ECR I-3671



C-76/97, Tögel v. Niederösterreichische Gebietskrankenkasse /1998/, ECR O-5357



C-115/97, Brentjens /1999/, ECR I-6025



C-144/97, Komise v. Francie /1998/, ECR 1-613



Spojené případy C-147/97 a C-148/97, Deutsche Post v. Gesellschaft für Zehlungssyseme (GZS) a
Citicorp Kartenservice /2000/, ECR I-825



C-174/97, FFSA et al v. Komise /1998/, ECR I-1303



C-219/97, Drijvende Bokken /1999/, ECR I-6121



C-244/97, Pfeiffer, ECR 1999, I-2835



C-256/97, DM Transport /1999/, ERC I-3913



C-306/97, Connemara Machine Turf Co Ltd v. Coillte Teoranta /1998/, ECR I-8761



C-424/97, Salomone Haim v. Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordhein /2000/, ECR I-5123



C-81/98, Alcatel Austria a další /1999/, ECR I-7671



C-107/98, Teckal /1999/, ECR I-8121



C-108/98, RI.SAN. /1999/, ECR I-5328



C-156-98, Německo v. Komise /2000/, ECR I-6857



Spojené případy C-180/98 až C-184/98, Pavlov a další v. Stichting Pensioenfonds Medische
Specialisten /2000/, ECR I-6451.



C-209/98, Enterprenerforeningens Affalds / Miljosektion (FFAD), acting for Sydhavnens Sten &
Gruz ApS v. Kobenhavns Kommune /2000/, ECR I-3743



C-225/98, Komise v. Francie (Nord Pas de Calais) /2000/, ECR I-7445



C-324/98, Teleaustria a Telefonadress v. Telekom Austria /2000/, ECR I-10745



C-332/98, Francouzská republika v. Komise /2000/, ECR I-4833



C-379/98, PreussenElektra /2001/, ECR I-2099



C-380/98, The Queen a H.M. Treasury, ec parte University of Cambridge /2000/, ECR I-8035



C-411/98, Ferlini, ECR 2000, I-8081



C-35/99, Arduino /2002/, ECR I-1529



C-54/99, Église de scientologie/2000/, ECR I-1335



C-94/99, ARGE /2000/, ECR I-11037



C-157-99, Smits and Peerbooms /2001/, ECR I-2001, I-5473

vii

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování



C-205/99 Analir a další /2001/, ECR I-1271



Spojené případy C-223/99 Agora a C-260/99, Excelsior /2001/, ECR I-3605



C-237/99, Komise v. Francie /2001/, ECR I-939



C-283/99, Komise v. Itálie /2001/, ECR I-4363



C-309/99, Wouters a další /2002/, ECR I-1577



C-334/99, Německo v. Komise (Gröditzer Stahlwerke) /2003/, ECR I-1139



C-340/99, TNT Traco /2001/, ECR I-4109



C- 358/99, Miller-Fauré, ECR /2003/, I-4509



C-475/99, Ambulanz Glöckner v. Landkreis Südwestpfalz /2001/, ECR I-8089



C-452/99, Francie v. Komise (Stardust Marine) /2002/, ECR I-4397



C-53/00, Ferring /2001/, ECR I-9067



C-112/00, Schmidberger /2003/, ECR I-5659



C-214/00, Komise v. Španělsko /2003/, ECR I-4667



C-218/00, Cisal di Battilstello Venanzio v. INAIL /2000/, ECR I-691



C-280/00, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg /2003/, ECR I-7747



C-283/00, Komise v. Španělsko /2003/, ECR I-11697



C453/00, Kühne & Heitz /2004/, ECR I-837



Spojené případy C-34/01, C-38/01, Enirisorse v. Ministero delle Finanze a další /2003/, ECR I14243



Spojené případy C-83/01, C-93/01, C-94/01 Chronopost v. UFEX a a další /2003/, ECR I-6993



C-126/01, GEMO /2003/, ECR I-137696



C-198/01, CIF /2003/, ECR I-8055



C-224/01, Köbler /2003/, ECR I-10239



Spojené případy C-264/01, C-306/01, C-354/01 a C-355/01, AOK Bundesverband a další /2004/,
ECR 2004, I-2493



C-322/01, Deutscher Apothekerverband v. DocMorris /2003/, ECR I-14887



C-413/01, Ninni-Orasche /2003/, ECR I-13187



C-422/01, Skandia a Ramstedt /2003/, ECR I-13187



C-36/02, Omega /2004/, ECR I-9609



C-153/02, Neri /2003/, ECR I-13555



C-345/02, Pearle a další /2004/, ECR I-7139



C-438/02, Krister Hanner /2005/, ECR I-4551



C-26/03, Stadt Halle a RPL Lochau /2005/, ECR I-1



C-84/03, Komise v. Španělsko /2005/, ECR I-139



C-88/03, Portugalsko v. Komise /2006/, ECR I-7115

viii

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování



Spojené případy C-128/03 a C-129/03 AEM /2005/, ECR I 2861



C-140/03, Komise v. Řecko /2005/, ECR I-3177



C-205/03, Fenin v. Komise /2006/, ECR I-6295



C-209/03, Bidar /2005/, ECR I-2119



C-231/03, Coname /2005/, ECR I-7278



C-234/03, Contse /2005/, ECR I-9315



C-451/03, Servizi Ausiliart Dottori commercialisti /2006/ ECR I-2941



C-458/03, Parking Brixen /2005/ ECR I-8612



C-507/03, Komise v. Irsko (AnPost) /2007/, ECR I-9777



C-532/03, Komise v. Irsko (Ambulance Service) /2007/, ECR I – 11353



C-29/04, Komise v. Rakousko (Stadt Mödling) /2005/, ECR I-9705



C-94/04, Cipolla /2006/, ECR I-11421



C-144/04, Mangold v. Helm /2005/, ECR I 99841



C-195/04, Komise v. Finsko (Finské kuchyně) (Stanovisko A.G.Sharpstona) /2007/, ECR I-3351



C-237/04, Enirisorse & Sotocarbo /2006/, ECR I-2843



Spojené případy C-338/04, C-359/04 a C-360/04, Placanica a další, ECR I-1891



C-340/04, Carbotermo a Consortio Alisei /2006/, ECR I-4137



C-372/04, Yvonne Watts /2006/, ECR I 4325



C-406/04, De Cuyper (Stanovisko A.G.Geelhoeda) /2006/, ECR I-6947



C-4110/04, ANAV /2006/, ECR I-3303



C-434/04, Ahokainen a Leppik (Stanovisko A.G.Madura) /2006/, ECR I-9171



C-519/04, Meca-Medina a Majcen v. Komise /2006/, ECR I-6991



C-526/04, Laboratories Boiron /2006/, ECR I-7529



C-6/05, Medipac – Kazantzidis /2007/, ECR I-4557



C-76/05 Schwarz a Gootjes-Schwarz /2007/, ECR I-6849



C-119/05, Lucchini /2007/, ECR I-6199



C-220/05, Auroux a další /2007/, ECR I-385



C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales v. Tragsa /2007/, ECR I-2999



C-318/05, Komise v. Německo /2007/, ECR I-6957



C-341/05, Laval un Partneri /2007/, ECR I-11767



C-438/05, The International Transport Workers´Federation a Finnish Seamen´s Union v. Viking Line
/2007/, ECR I-10779



C-444/05, Stamatelaki /2007/, ECR I -3185



C-446/05, Doulamis (Stanovisko A.G.Bota) /2008/, ECR I-1377

ix

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování



C-119/06, Komise v. Itálie /2007/, ECR I-163



C-206/06, Essebt Netwerk Noord /2008/, ECR I-0000



C-281/06, Jundt /2007/, ECR I-12231



C-303/06, Coleman /2008/, ECR I-000



Spojené případy C-428/06 k C-434/06, Rioja /2008/, ECR I-0000



C-480/06, Komise v. Německo



C-506/04, Wilson, ECER, 2006, ECR I-8613



C-518/06, Komise v. Itálie (Stanovisko A.G.Mazáka) /2008/, ECR I-0000



C-49/07, MOTOE v. Elliniko Dimosio /2008/, ECR I-000



C-324/07, Coditel /2008/, ECR I-0000



C-567/07, Minister voon Wonen, Wijken en Integratie v. Woningstichting Sint Servantus

Soud první instance (SPI)


T-30/89, Hilti /1991/, ECR II – 1439



T-83/91, Tetrapak /1994/, ECR II-755



T-67/94, Ladbroke Racing v. Komise /1998/, ECR II-1



T-358/94, Air France v. Komise /1996/, ECR II – 2109



T-106/95, FSA et al v. Komise /1997/, ECR II-229



Přiloženo T-129/95, T-2/96, T-97/96, Neune Maxhütte Stahlwerke a Lech-Stahlwerke /1999/, ECR
II-17



T-16/96, Cityflyeer Express v. Komise /1998/, ECR II-757



T-46/97, SIC v. Komise /2000/, ECR II-2125



T-204/97 a T-270/97, EPAC v. Komise /2000/, ECR II-2267



T-266/9,7 VTM /1999/, ECR I-2329



T-613/97, UFEX a další v. Komise /2006/, ECR II-1531



T-65/98, Van den Bergh Foods v. Komise /2003/, ECR II-4653



T-175/99, UPS Europe v. Komise /2002/, ECR II-1915



T-219/99, British Airways v. Komise /2003/, ECR II-5917



Spojené případy T-228/99 a T-233/99, Westdeutsche Landesbank /2003/, ECR II-435



T-319/99, Fenin v. Komise, ECR 2003, II-357



Spojené případy T-92/00 Diputación Foral de Álava a T-103/00 Ramondin a Ramondin /2002/, ECR
II- 1385



T-98/00, Linde v. Komise /2002/, ECR II-3961



Spojené případy T-116/01 a T-118/01 P&O European Ferries (Vizcaya) /2003/, ECR II-2957



T-157/01, Danske Busvognmand v. Komise /2004/, ECR II-917

x

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování



T-17/02, Fred Olsen v. Komise /2005/, ECR II-2031



T-266/02, Deutsche Post v. Komise /2008/, ECR II-0000



T-271/03 Deutsche Telekom AG v. Komise /2008/ ECR II-477



T-289/03, British United Providence Association Ltd. (BUPA) a další v. Komise /2008/, ECR II-0000



T-442/03, SIC v. Komise /2008/ ECR II-1161



Spojené případy T-309/04, T-317/04, T-329/04 a T-336/04, TV 2/Danmark A/S v. Komise /2008/,
ECR II-0000



T-84/06, Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding v. Komise

xi

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování

Seznam zdrojů (aktuální výběr)
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The Hague, 2009 – sociálních služeb se týká zejména strana 31-34, 73, 197-198, 202, 241, 264 a
popisy úpravy v některých členských zemích EU ve vztahu:


k sociálním službám: 283-288 (Francie), 296, 302-304 (Itálie), 428-429, 435-437 (Švédsko),
372-375 (Spojené království)



k sociálním službám obecného zájmu: 27,31-34, 198, 283



k řešení solidarity: 2-4, 6-7, 30-32, 44, 71-72, 77, 79, 81-99,191-192, 254, 266, 285, 312, 347,
351,



financování veřejných služeb: 4-6, 107-178, 115, 133, 149-150, 157-158, 163-164, 167-170,
203, 275, 295, 323-325, 347-349, 403, 415-418, 456, 458, 466, 476-477



Eilmansberger, T., Herzig, G.: Social Services of General Interest (SSGI). Study commissioned
by the Federál Ministry of Social Affairs and Consumer Protection 2008. Bundesministerium
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz and Universität Salzburg. Salzburg, June 2008



Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář: Analýza
možností aplikace PPP v oblasti sociálních služeb, Asociace PPP, Únor 2008



State aid: Italy, Luxembourg, Latvia and Slovak Republic implement Financial Transparency
Directive in full; Commission closes infringement procedures
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1040&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en



Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (v platném znění)



Dokumenty uvedené na http://www.publicservices-europa.eu/



The CECOP position on the European Commission’s consultation on State aid rules on services
of general economic interest (SGEI) (10. září 2010)



Dokumenty Office of Government Commerce (Velká Británie) ve vztahu k nákupu sociálních služeb
http://www.ogc.gov.uk/delivering_policy_aims_through_public_procurement_social_issues.asp
http://www.ogc.gov.uk/documents/Social_Issues_in_Public_Procurement.pdf



Dokumenty Office of National Audit Office (Velká Británie) ve vztahu k nákupu sociálních služeb,
např. http://www.nao.org.uk/publications/0607/support_for_people_with_dement.aspx
http://www.nao.org.uk/publications/0708/end_of_life_care.aspx
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Předmluva
Tato dílčí analýza 3 „Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních
služeb a jejich financování“ je třetí dílčí zprávou v rámci projektu „Rozbor práva Společenství v oblasti
sociálních služeb obecného zájmu s dosahem do právního prostředí České republiky v oblasti sociálních
služeb a jejich financování“.
Tato dílčí analýza 3 navazuje na další dvě analytické dílčí zprávy:
 Analýzu primárního práva Společenství (dílčí analýza 1) a
 Analýzu dopadu rozsudků a judikátů ESD (dílčí analýza 2).
Všechny tyto tři dílčí analýzy mají za cíl poskytnout kontext a vymezení pravidel pro návrhovou dílčí
analýzu 4 „Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich
financování“, která by měla být vypracována do konce května 2011 a jejíž náplní by mělo být:
 vyhodnocení výše provedených dílčích analýz a shrnutí zásadních poznatků a v rámci
objektivizovaného poznání návrh doporučení (i ve formě variantních řešení) v koncepční legislativní
činnosti v oblasti sociálních služeb a jejich financování (neinvestiční i investiční povahy);
 navržená doporučení budou obsahovat výčet všech dotčených právních předpisů, včetně specifikace
rozsahu a obsahu úprav těchto předpisů;
 k navrženým doporučením bude vypracována SWOT analýza nebo jiné vyhodnocení dopadů návrhu
regulace (např. zpracováním regulation impact assessment).
Tato dílčí analýza 3 (Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních
služeb a jejich financování) rozvádí a specifikuje rozbor primárního i sekundárního práva EU obsaženého
v dílčí analýze 1 (Analýza primárního práva Společenství) a dílčí analýze 2 (Analýza dopadu rozsudků
a judikátů ESD) a dále posuzuje způsob, jakým byla relevantní pravidla implementována do českého
právního řádu pro oblast sociálních služeb. Při posuzování v rámci této dílčí analýzy je zdůrazněno
hledisko souladu s požadavky relevantní judikatury ESD a SPI v oblasti veřejné podpory EU, zejména
Rozsudku Altmark, neboť právě splnění podmínek Rozsudku Altmark představuje v konkrétních případech
nejbezpečnější regulační přístup umožňující maximální právní jistotu při financování sociálních SGEI
z hlediska souladu postupu s právem EU.
Tato dílčí analýza se zabývá rovněž svobodou volného pohybu služeb a svobodou usazování jako dvou
základních svobod (práv) dle SFEU. Toto vyplývá ze skutečnosti, že pokud se jedná o služby obecného
zájmu hospodářské povahy (SGEI), musí být – na rozdíl od služeb nehospodářské povahy - rovněž
zajištěna slučitelnost jejich způsobů organizace s těmito základními svobodami.
V analýze jsou dále představeny směry, jimiž se regulace veřejné podpory EU pro SGEI, včetně sociálních
SGEI bude v poměrně krátké budoucnosti ubírat, a to zejména s ohledem na obsah Sdělení Komise
o reformě SGEI. Proto je analyzována i úprava v síťových odvětvích a veřejných dopravních službách,
která může být inspirací i pro případnou budoucí regulaci sociálních SGEI, ale v zásadě i všech ostatních
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sociálních služeb, a to v zájmu řádného finančního řízení podpor poskytovaných v oblasti sociálních služeb
v ČR.
Konečně jsou jednotlivé sociální služby, vymezené v Zákoně o sociálních službách, analyzovány
podle jednotlivých kritérií režimu veřejné podpory EU vztahujících se ke SGEI a učiněny závěry o tom,
zdali, případně za jakých podmínek, podléhají tomuto režimu (z hlediska existence veřejné podpory EU
nebo slučitelnosti veřejné podpory EU).
V rámci této dílčí analýzy je důraz kladen více na pohled z hlediska práva EU než z hlediska práva ČR, a to
s ohledem na vymezení tohoto projektu, který je více zaměřen na oblast práva EU, zatímco paralelní
projekt realizovaný advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři, se sídlem Palác Anděl, Radlická
1c/3185, 150 00 Praha 5, Česká republika, je více zaměřen na pohled z hlediska práva ČR.
Tato dílčí analýza 3 odráží stav právních předpisů EU a ČR k 31.3.2011.
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Manažerský souhrn
U služeb obecného zájmu hospodářské povahy (SGEI) musí být – na rozdíl od služeb nehospodářské
povahy – zajištěna slučitelnost způsobů jejich organizace se svobodou volného pohybu služeb a svobodou
usazování dle SFEU. I služby vyloučené z oblasti působnosti Směrnice o službách na vnitřním trhu
podléhají uplatňování obecných zásad SFEU týkajících se volného pohybu služeb a svobody usazování.
Sociální služby jsou zahrnuty do působnosti Směrnice o službách na vnitřním trhu, pokud je poskytují
soukromí provozovatelé, kteří nebyli pověřeni státem. Jsou z ní vyloučeny, poskytuje-li je stát,
poskytovatelé pověření státem nebo státem uznávané charitativní organizace.
Ze Zákona o volném pohybu služeb se na oblast sociálních služeb vztahují pouze ustanovení o jednotných
kontaktních místech. Za službu se vůbec nepovažují služby obecné nehospodářské povahy,
na něž se proto nevztahují ani ustanovení o jednotných kontaktních místech.
Na sociální služby se vztahuje jen minimum ustanovení Směrnice o veřejných zakázkách. Odlišností české
úpravy od této směrnice je však skutečnost, že i sociální služby jsou (s jedinou výjimkou) plně podřízeny
postupům podle Zákona o veřejných zakázkách. Podle Zákona o veřejných zakázkách tak musí být
zadávány zakázky na poskytování sociálních služeb již při dosažení předpokládané hodnoty ve výši 2 mil.
Kč bez DPH. Na sociální služby se vztahuje rovněž Koncesní zákon.
Nová směrnice o průhlednosti finančních vztahů požaduje, aby subjekty, kterým je vyplácena vyrovnávací
platba za veřejnou službu a které jsou zároveň činné nejen v oblasti veřejné služby, ale i na jiných trzích
otevřených soutěži, byly povinny zřídit oddělené účty pro tyto činnosti. Povinnost se nevztahuje na osoby
poskytující služby nebo vykonávající činnosti v takovém oboru, kde je vyloučena možnost jejich ovlivnění
obchodu mezi členskými státy EU, což může, ale také nemusí být případ u zkoumaných sociálních služeb
dle Zákona o sociálních službách. Právní úprava EU je transponována do českého právního řádu Zákonem
o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory.
ESD v Rozsudku Altmark shledal, že v oblasti SGEI poskytnutí vyrovnávací platby veřejnou podporou EU
není, pokud pouze vynahrazuje čisté náklady plnění takových závazků veřejné služby. Kritéria Rozsudku
Altmark, jejichž splnění umožňuje, aby daná výhoda nebyla považována za veřejnou podporu EU, jsou
blíže analyzována v kapitole 4 (Analýza transpozice pravidel EU v oblasti veřejné podpory EU pro SGEI
do práva ČR) této dílčí analýzy.
Za veřejnou podporu EU se rovněž nepovažuje podpora malého rozsahu splňující podmínky Nařízení
de minimis, neboť nemá s ohledem na svou nízkou hodnotu dopad na hospodářskou soutěž ani
neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.
Dle čl. 108 odst. 3 SFEU je povinen členský stát EU, jenž zamýšlí poskytnout podporu v režimu veřejné
podpory EU, oznámit tuto podporu EK. Rozhodnutí SGEI však stanoví podmínky, za kterých nemusí být
vyrovnávací platby za SGEI oznámeny EK.
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V ČR upravuje základní otázky týkající se poskytování veřejných podpor EU Zákon o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU.
Principy budoucí právní úpravy EU pro sociální služby, předvídané EK, je možno vyvodit ze současné
úpravy síťových odvětví a veřejných dopravních služeb.
Z hlediska práva veřejné podpory EU se v oblasti sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách
vyskytují většinově dotace investiční a provozní.
Pro účely této dílčí analýzy bylo zpracováno celkem 6 výstupů, které tvoří přílohy k této dílčí zprávě a
mapují a analyzují různé vztahy v oblasti sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách, vycházeje
ze statistických údajů zpřístupněných zpracovatelům této dílčí analýzy ze strany Ministerstva práce a
sociálních věcí.
V této dílčí analýze jsou sociální služby dle Zákona o sociálních službách klasifikovány podle kritérií, jež
umožňují určit, které služby je možno podřadit mezi služby obecného zájmu nehospodářské povahy.
Při současném stavu implementace nejsou u sociálních služeb v ČR splněny veškeré podmínky Rozsudku
Altmark, což znemožňuje posoudit vyrovnávací platbu vynaloženou na poskytnutí služeb obecného zájmu
jinak než jako spadající pod režim veřejné podpory EU.
Z hlediska možnosti aplikovat Rozsudek Altmark je nutné učinit institucionální opatření, jejichž bližší rozbor
bude předmětem dílčí analýzy 4 (Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb
a způsobů jejich financování).
Vzhledem ke stálému trendu, posilující komercionalizaci sociálních služeb dle Zákona o sociálních
službách (zejména zavedení příspěvku na péči), je třeba řešit i otázku soutěžní. Rovněž musí existovat
garance, že nedojde k diskriminaci vlastníků jednotlivých poskytovatelů služeb.
Konečně v budoucnu by bylo z hlediska evidence žádoucí, aby měli podnikatelé opravdu důsledně
odděleny náklady na závazky veřejné služby od ostatních aktivit a existoval jednoznačný a transparentní
mechanismus rozpočítávání zejména režijních nákladů. Jen tak je možné poskytnout dotaci tak, aby bylo
možno prokázat, že se nejedná o veřejnou podporu EU, případně, že se jedná o slučitelnou veřejnou
podporu EU.
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1. Analýza transpozice Směrnice
o službách na vnitřním trhu a dopadu
na financování SSGI
1.1

Svoboda usazování a volného pohybu služeb v právu EU

ESD v oblasti práva hospodářské soutěže na základě výkladu primárního práva EU stanovil, že
za hospodářskou činnost musí být považována: „…jakákoli činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb
1
na daném trhu podnikem, bez ohledu na jeho právní status a způsob financování“. Ve vztahu k právu
volného pohybu služeb a svobody usazování ESD určil, že za hospodářské činnosti ve smyslu SFEU
musejí být považovány služby poskytované obvykle za odměnu. SFEU však nevyžaduje, aby byla služba
2
zaplacena přímo těmi, kteří jsou jejími příjemci (uživateli). Z toho plyne, že velká část služeb
poskytovaných v sociální oblasti může být v zásadě považována za „hospodářské činnosti“ ve smyslu
článků 49 a 56 SFEU (dříve článků 43 a 49 Smlouvy o ES).
V případě, kdy soukromé hospodářské subjekty poskytují sociální službu, může sám stát rozhodnout
3
o vytvoření rámce pro fungování trhu, aby se zajistilo dosahování cílů obecného zájmu. Stát má tedy
možnost regulace trhu. V rámci výkonu této pravomoci však musí ČR dodržovat i obecné zásady SFEU
týkající se svobody volného pohybu služeb a svobody usazování.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že i služby vyloučené z oblasti působnosti Směrnice o službách
4
na vnitřním trhu , budou i nadále podléhat uplatňování obecných zásad SFEU týkajících se volného
pohybu služeb a svobody usazování.
Svoboda usazování (článek 49 SFEU) umožňuje hospodářskému subjektu vykonávat hospodářskou
činnost prostřednictvím stálého zařízení v jiném členském státě na dobu neurčitou. Může se jednat
i o případy právě v oblasti sociálních služeb, neboť pro ně je v některých případech nezbytné využití určité
infrastruktury (jde o např. o domovy pro seniory, sociální bydlení apod.).
Volný pohyb služeb (článek 56 SFEU) umožňuje hospodářskému subjektu poskytovat dočasné služby
v jiném členském státě, aniž by v něm byl usazen. Umožňuje rovněž uživateli využít služeb, které poskytuje
poskytovatel usazený v jiném členském státě.
5

V oblasti sociální politiky však jsou uznávány i tzv. „naléhavé důvody veřejného zájmu“, které mohou
při splnění kvalifikovaných podmínek ospravedlnit použití omezujících opatření určených k regulaci trhu.
Na základě těchto důvodů je možno stanovit povinnost mít povolení k poskytování sociální služby či
6
ospravedlnit jiné omezení, které by jinak bylo považováno za zakázané.

_________________________
1

Viz například spojené případy C-180/98 až C-184/98, Pavlov a další v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten /2000/,
ECR I-6451.

2

Případ C-352/85, Bond van Adverteerders v. Nizozemí /1988/, ECR 2085.

3

Příručka o SGEI.

4

Více, viz oddíl 1.2 níže.

5

Angl. overriding reason of general interest.

6

Viz oddíl 2.5.1 dílčí analýzy 1 (Analýza primárního práva Společenství).
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ESD usoudil, že taková opatření musí být založena na objektivních kritériích, která nejsou diskriminační a
jsou známa předem tak, aby byl vytvořen rámec pro výkon hodnotící pravomoci ze strany vnitrostátních
orgánů. Tato opatření musí být rovněž přiměřená. Musí být navíc zaručena možnost mít k dispozici
7
odpovídající opravný prostředek.
1.2

Směrnice o službách na vnitřním trhu a její transpozice v ČR

Směrnice o službách na vnitřním trhu je transponována primárně prostřednictvím Zákona o volném
pohybu služeb. Cílem Zákona o volném pohybu služeb je usnadnit poskytovatelům poskytování služeb,
a to prostřednictvím zajištění svobody usazování a svobody volného pohybu služeb. Česká právní úprava
transponující Směrnici o službách na vnitřním trhu je slučitelná s věcně souvisejícími právními předpisy EU
a obecnými právními zásadami práva EU. Rovněž vztah k sociálním službám je v Zákoně o volném pohybu
služeb upraven v souladu s pravidly Směrnice o službách na vnitřním trhu.
Podle odstavce 10 preambule Směrnice o službách na vnitřním trhu se tato Směrnice „netýká požadavků,
které se vztahují na přístup určitých poskytovatelů k prostředkům z veřejných zdrojů. K těmto požadavkům
patří zejména požadavky stanovující podmínky, za kterých jsou poskytovatelé oprávněni získat prostředky
z veřejných zdrojů, včetně zvláštních smluvních podmínek, zvláště pak norem kvality, které musí být
dodržovány jako podmínka pro získání těchto prostředků, např. za sociální služby.“
Podle odstavce 17 preambule Směrnice o službách na vnitřním trhu se tato směrnice vztahuje „pouze na
služby, které jsou poskytovány za hospodářské protiplnění […] Tato směrnice se nezabývá
financováním služeb obecného hospodářského zájmu a nevztahuje se na režimy podpor
poskytovaných členskými státy, zejména v sociální oblasti, v souladu s pravidly Společenství
týkajícími se hospodářské soutěže.“
Podle odstavce 27 preambule Směrnice o službách na vnitrním trhu by se tato směrnice „neměla vztahovat
na sociální služby v oblasti bydlení, péče o děti a podpory rodin a osob v nouzi, které jsou poskytovány
státem na celostátní, regionální nebo místní úrovni, poskytovateli pověřenými státem nebo charitativními
organizacemi uznanými za takové státem s cílem zajistit podporu osobám, které se trvale nebo dočasně
nacházejí ve stavu nouze z důvodů nedostatečného rodinného příjmu či plné nebo částečné
nesamostatnosti, a osobám, kterým hrozí riziko, že se ocitnou na okraji společnosti. Tyto služby jsou
nezbytné pro zaručení základních práv na lidskou důstojnost a čest a jsou vyjádřením zásad sociální
soudržnosti a solidarity a neměly by být touto směrnicí dotčeny.“
Podle čl. 2 odst. 2 písm. a) Směrnice o službách na vnitřním trhu se tato směrnice dále také nevztahuje
na „služby obecného zájmu nehospodářské povahy“ a podle čl. 2 odst. 2 písm. j) se tato směrnice
nevztahuje na „sociální služby v oblasti sociálního bydlení, péče o děti a podpory rodin a osob, které
se trvale nebo dočasně nacházejí ve stavu nouze, poskytované státem, státem pověřenými poskytovateli
nebo státem uznávanými charitativními organizacemi”.
V souladu s citovanými ustanoveními Směrnice o službách na vnitřním trhu se podle § 3 písm. a) Zákona
o volném pohybu služeb za „službu” nepovažuje služba obecného zájmu nehospodářské povahy.

_________________________
7

Např. C-205/99 Analir a další /2001/, ECR I-1271.
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Současně, podle § 2 odst. 2 písm. f) Zákona o volném pohybu služeb se na sociální služby vztahují jen
ta ustanovení Zákona o volném pohybu služeb, která upravují jednotná kontaktní místa podle § 13 až 17
Zákona o volném pohybu služeb.
V souladu s požadavkem Směrnice o službách na vnitřním trhu byla provedena i úprava Zákona
o sociálních službách, a to prostřednictvím zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb. Tímto zákonem byla s účinností od 28. prosince
2009 zrušena doba určitá (1 rok) pro přeshraniční poskytování sociálních služeb, neboť se jednalo
o požadavek, který byl se Směrnicí o službách na vnitřním trhu v rozporu.
Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení o volném přeshraničním poskytování služeb se neaplikují
na „sociální služby v oblasti bydlení, péče o děti a podpory rodin a osob v nouzi, které jsou poskytovány
státem na celostátní, regionální nebo místní úrovni, poskytovateli pověřenými státem nebo charitativními
organizacemi uznanými za takové státem s cílem zajistit podporu osobám, které se trvale nebo dočasně
nacházejí ve stavu nouze z důvodů nedostatečného rodinného příjmu či plné nebo částečné
nesamostatnosti, a osobám, kterým hrozí riziko, že se ocitnou na okraji společnosti“. Rovněž
se tato ustanovení neaplikují na služby obecného zájmu nehospodářské povahy.
Podle § 4 odst. 1 Zákona o sociálních službách jsou sociální služby a příspěvek na péči poskytovány
při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně i občanovi členského státu EU a jeho rodinnému
příslušníkovi, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nestanoví-li
nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství
jinak.
I když Zákon o volném pohybu služeb tedy vylučuje (s výjimkou ustanovení o jednotných kontaktních
místech) ze své působnosti sociální služby, neznamená to, že by se na sociální služby, které ze své
působnosti nevylučuje Směrnice o službách na vnitřním trhu, nevztahovala úprava Směrnice. Je tomu tak
proto, že již sám Zákon o sociálních službách, jenž se v ČR na sociální služby vztahuje, je kompatibilní se
zněním Směrnice.
1.3

Otázky použitelnosti Směrnice o službách na vnitřním trhu na SSGI a její
interpretace

SGEI jsou zahrnuty do Směrnice o službách na vnitřním trhu, pokud nebyly z její působnosti výslovně
vyloučeny, což se týká i některých sociálních služeb. Sociální služby tedy byly vyloučeny částečně.
Jsou zahrnuty do působnosti Směrnice o službách na vnitřním trhu, pokud je poskytují soukromí
provozovatelé, kteří nebyli pověřeni státem, avšak jsou z ní vyloučeny, pokud je poskytuje stát,
poskytovatelé pověření státem nebo státem uznávané charitativní organizace.
Konkrétně pak Směrnice o službách na vnitřním trhu v čl. 2 odst. 2 pism. j) stanoví, že sociální služby jsou
z její působnosti vyloučeny, jestliže je poskytuje samotný stát, státem pověření poskytovatelé, kteří mají
povinnost tyto služby poskytovat, nebo státem uznávané charitativní organizace.
.Na základě formulace tohoto vyloučení a vysvětlení uvedeného ve 27. bodě odůvodnění Směrnice
o službách na vnitřním trhu je zřejmé, že tyto služby nejsou vyloučeny, pokud je poskytují jiné typy
poskytovatelů, např. soukromé hospodářské subjekty, jež nejsou pověřeny státem. Například péče
o děti, kterou poskytují soukromé chůvy, nebo jiné služby v oblasti péče o děti (např. letní tábory),
poskytované soukromými hospodářskými subjekty, nejsou z oblasti působnosti Směrnice o službách
na vnitřním trhu vyloučeny.
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Obdobně i sociální služby týkající se podpory rodin nebo osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí
ve stavu nouze z důvodů nedostatečného rodinného příjmu či plné nebo částečné nesamostatnosti,
a osob, jimž hrozí riziko, že se ocitnou na okraji společnosti, např. služby týkající se péče o starší osoby
nebo služby pro nezaměstnané, jsou vyloučeny z oblasti působnosti Směrnice o službách na vnitřním trhu
pouze v případě, jsou-li poskytovány vyjmenovanými poskytovateli, tj. samotným státem, poskytovateli
pověřenými státem nebo státem uznávanými charitativními organizacemi. Soukromé podpůrné služby
pro domácnosti proto například patří ke službám, jež ze Směrnice o službách na vnitřním trhu vyloučeny
8
nejsou.
V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že Směrnice o službách na vnitřním trhu obsahuje soubor ustanovení,
která uznávají a zohledňují specifičnost sociálních služeb, jež nebyly vyloučeny z její působnosti. Směrnice
například nezpochybňuje možnost členských států upravit přístup k těmto službám a k jejich poskytování,
aby zaručily jejich kvalitu. Členské státy mohou podle článků 9 až 13 této směrnice ponechat v platnosti
své režimy povolování předem, které upravují přístup k činnostem a jejich výkon, pokud tyto režimy nejsou
diskriminační, jsou zdůvodněny a jsou přiměřené. Sociální služby zahrnuté do Směrnice a označené
jako SGEI jsou na základě článku 17 Směrnice vyloučeny z podmínky volného poskytování služeb
podle článku 16 Směrnice. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že Směrnice se nevztahuje
na financování sociálních služeb. Směrnice ani nepojednává o podporách poskytovaných členskými
státy, které spadají pod pravidla hospodářské soutěže. Zejména se nevztahuje na kritéria přístupu
k veřejným prostředkům ani na kvalitativní normy, jimiž se řídí získávání veřejných prostředků (body 10, 17
a 28 odůvodnění Směrnice).
Pokud stejný povolovací režim platí současně pro služby vyloučené ze Směrnice o službách
na vnitřním trhu a pro služby, které jsou do ní začleněny, vztahují se na tento režim ustanovení
Směrnice o službách na vnitřním trhu.
Směrnice o službách na vnitřním trhu však neukládá členskému státu, aby zavedl oddělené povolovací
režimy podle toho, zda se jedná o službu, která spadá nebo nespadá do působnosti této Směrnice, stejně
jako nezakazuje členskému státu, aby s oddělenými režimy počítal.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. j) byly určité sociální služby poskytované jak „státem“, tak „státem pověřenými
poskytovateli“ vyloučeny z působnosti Směrnice o službách na vnitřním trhu. Pojem státu ve smyslu čl. 2
odst. 2 písm. j) této směrnice zahrnuje v souladu s bodem 27 odůvodnění nejen ústřední státní správu, ale
také všechny územní samosprávné celky na regionální a místní úrovni. Pokud se tedy stát ve shora
uvedeném pojetí rozhodne pověřit závazkem poskytování určité služby poskytovatele, ať fyzickou, nebo
právnickou osobu nebo veřejný nebo soukromý subjekt, místo aby ji poskytoval sám, jedná se o státem
pověřeného poskytovatele ve smyslu Směrnice o službách na vnitřním trhu. Otázka, zda se jedná
o sociální službu poskytovanou státem nebo veřejnoprávní organizací, která byla výslovně, například
ze zákona, pověřena státem nebo na účet státu poskytováním uvedené služby, není pro využití výjimky
stanovené Směrnicí o službách na vnitřním trhu rozhodující.
Důležitou otázkou je dále to, koho je možno považovat za tzv. státem pověřeného poskytovatele. EK má
za to, že proto, aby poskytovatel mohl být považován za „státem pověřeného“ ve smyslu čl. 2 odst. 2
písm. j), musí být tento poskytovatel povinen zajišťovat službu, jíž byl státem pověřen. Poskytovatele,
jemuž byla uložena povinnost poskytovat službu, například udělením veřejné zakázky nebo prostřednictvím
koncese na poskytování služeb, lze považovat za poskytovatele „pověřeného státem“ ve smyslu Směrnice

_________________________
8

Příručka k provedení Směrnice o službách. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007, dostupná
z http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_cs.pdf, str. 12.
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o službách na vnitřním trhu. Toto platí rovněž pro všechny další druhy opatření přijatých státem, pokud
takové opatření zahrnuje závazek dotyčného poskytovatele poskytovat službu.
Příručka o SGEI uvádí příkladmo odpověď na otázku, zda představuje úřední usnesení regionálního
orgánu veřejné moci, které vymezuje sociální službu obecného zájmu týkající se odborné průpravy, a které
pověřuje jejím poskytováním jedno nebo více učilišť udělením koncese na poskytování služeb
a vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, pověření ve smyslu Směrnice o službách na vnitřním trhu.
EK odpovídá tak, že učiliště pověřené úředním usnesením regionálního orgánu veřejné moci poskytováním
sociální služby obecného zájmu, týkající se odborné průpravy, udělením koncese na poskytování služeb,
lze považovat za „pověřeného poskytovatele“ ve smyslu výše uvedeného čl. 2 odst. 2 písm. j) pouze tehdy,
má-li dotyčné učiliště povinnost tuto službu poskytovat.
Kromě toho službu odborné průpravy, poskytovanou státem pověřeným poskytovatelem, lze v souvislosti
s čl. 2 odst. 2 písm. j) Směrnice ve světle bodu 27 odůvodnění uvedené Směrnice o vnitřním trhu pokládat
za službu vyloučenou z působnosti Směrnice o službách na vnitřním trhu pouze tehdy, vyhovuje-li
podmínkám uvedeným v bodě 27 odůvodnění Směrnice, to znamená, je-li určena osobám, „které se trvale
nebo dočasně nacházejí ve stavu nouze z důvodů nedostatečného rodinného příjmu či plné nebo částečné
nesamostatnosti“, nebo „kterým hrozí riziko, že se ocitnou na okraji společnosti, například
nezaměstnaným“.
Nakonec je třeba poznamenat, že služby vyloučené z působnosti Směrnice o službách na vnitřním trhu
každopádně nadále spadají do působnosti pravidel SFEU, zejména pravidel svobodného usazování
a volného pohybu služeb (články 49 a 56 SFEU).
Co se týče pojmu „charitativní organizace, které stát za takové uzná“ podle čl. 2 odst. 2 písm. j) Směrnice
o službách na vnitřním trhu, je nutno zdůraznit, že tento pojem je vlastní Směrnici o službách na vnitřním
trhu a jeho výklad nezávisí na jeho pojetí ani ve vnitrostátním právu členských států, ani v jiných
dokumentech EU. Tato definice má totiž určit některé provozovatele, jejichž služby mohou být vyloučeny
z působnosti Směrnice o službách na vnitřním trhu ve smyslu jejího čl. 2 odst. 2 písm. j). To znamená, že
mohou být vyloučeni z působnosti této směrnice poskytovatelé sociální služby týkající se sociálního
bydlení, pomoci dětem a pomoci rodinám a osobám v trvalé nebo dočasné nouzi, pokud je poskytují
státem uznávané charitativní organizace.
Pojem „státem uznávané charitativní organizace“ ve smyslu Směrnice o službách na vnitřním trhu,
předpokládá nejen neziskovou povahu dotyčných poskytovatelů služeb, ale také skutečnost, že vykonávají
charitativní činnosti (které příslušné orgány veřejné moci za charitativní uznaly) ve prospěch třetích osob
(to znamená těch, které nejsou jejich členy) nacházejících se ve stavu nouze. Z toho mimo jiné vyplývá, že
pouhé uznání neziskové povahy určitých organizací (přiznané například pro daňové účely) nebo povaha
obecného zájmu vykonávaných činností nepředstavují kritéria postačující sama o sobě k tomu, aby se
na organizaci vztahoval pojem „státem uznávané charitativní organizace“. Stejně tak ani pouhé schválení
státem nelze považovat za kritérium postačující samo o sobě k tomu, aby určitá organizace spadala
pod tento pojem (a aby tedy její činnosti byly vyloučeny z působnosti Směrnice o službách
na vnitřním trhu).
9

EK s odvoláním na tento pojem ve své příručce pro transpozici uvedla jako příklad charitativní organizace
ve smyslu Směrnice „církve a náboženské organizace sledující charitativní a neziskové cíle“. Sekulární

_________________________
9

Handbook on Implementation of the Services Directive, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,
2007, dostupná z: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm, str. 15.
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nebo náboženský charakter takové organizace však není rozhodující pro vymezení rozsahu vyloučení
sociálních služeb ze Směrnice o službách na vnitřním trhu. Z toho vyplývá, že služby poskytované
organizací, jejíž charitativní povaha byla uznána státem, jsou vyloučeny ze Směrnice o službách
na vnitřním trhu s ohledem na čl. 2 odst. 2 písm. j) této Směrnice nezávisle na skutečnosti, zda je dotyčná
organizace sekulární nebo náboženská.
1.4

Transpozice Směrnice o službách na vnitřním trhu do českého právního řádu

Jak bylo uvedeno v předchozích oddílech, Směrnice o službách na vnitřním trhu byla transponována
do českého právního řádu zejména Zákonem o volném pohybu služeb. Smyslem Zákona o volném pohybu
služeb bylo zejména usnadnit vstup do podnikání v oblasti služeb ve dvou režimech, jednak v případě
přeshraničního poskytování služeb a jednak v případě usazení. Na oblast sociálních služeb se však
vztahují pouze ustanovení o jednotných kontaktních místech. Za službu se ovšem vůbec
nepovažují služby obecné nehospodářské povahy, tudíž se na ně nevztahují ani ustanovení
o jednotných kontaktních místech.
Hlavním účelem jednotných kontaktních míst je usnadnění celého procesu vstupu do podnikání. Jednotná
kontaktní místa jednak poskytují škálu informací týkajících se vstupu do podnikání a jednak předávají
podání kompetentním orgánům, které jsou oprávněny o nich rozhodovat, nicméně sama nemají pravomoc
rozhodovat o jejich úplnosti nebo věcné správnosti. Institucionálně jsou jednotná kontaktní místa
zajišťována v rámci sítě obecních živnostenských úřadů.
V § 14 Zákona o volném pohybu služeb se vymezuje věcná působnost jednotných kontaktních míst. Zákon
stanovuje povinnost informovat poskytovatele služeb o záležitostech spojených se získáním oprávnění
k poskytování určité služby. Jejich účelem je, aby se podnikatel snadno zorientoval při vstupu
do podnikání, měl možnost zjistit obecné náležitosti svého podání, dozvěděl se, které orgány jsou
kompetentní k rozhodování o jeho podání, a zjistil na ně kontaktní údaje atp. Zákon dále stanovuje
povinnost jednotných kontaktních míst poskytnout příjemci služby, např. obecné informace o požadavcích
kladených na poskytovatele služeb při vstupu do podnikání a také při jeho výkonu v jiných členských
státech.
Zákon o volném pohybu služeb stanovuje povinnost jednotného kontaktního místa zprostředkovat vstup
do podnikání v oblasti poskytování služeb. Jednotné kontaktní místo proto má povinnost přijímat
a předávat příslušným správním orgánům oznámení a hlášení (např. vůči zdravotním pojišťovnám,
orgánům v oblasti sociálního zabezpečení apod.). Zákon dále stanovuje způsob komunikace jednotných
kontaktních míst s příslušnými správními orgány. Jednotná kontaktní místa nemají rozhodovací pravomoci
k posouzení podání, proto jejich úloha spočívá v okamžitém předání podání příslušným správním orgánům.
Jejich charakter určitého „mezičlánku“ jim umožňuje vykonávat výhradně zprostředkovatelskou funkci.
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2. Analýza transpozice Směrnic
o veřejných zakázkách a dopadu
na financování SSGI
2.1

Požadavky Směrnice o veřejných zakázkách ve vztahu k sociálním službám

2.1.1 Obecně ke způsobu zadávání veřejných zakázek a koncesí v oblasti sociálních
služeb
10

11

Zadávání veřejných zakázek je v sekundárním právu EU upraveno Směrnicí o veřejných zakázkách.
Obecné zásady jako je zejména dodržení principu transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti
a rovného zacházení však vyplývají přímo z práva primárního (SFEU). Mnoho výkladových otázek
týkajících se veřejného zadávání v oblasti sociálních služeb bylo upřesněno i Příručkou o SGEI.
Obecně platí, že orgánům veřejné moci plně přísluší, aby rozhodly o tom, zda budou poskytovat službu
samy nebo zda ji svěří externímu subjektu. Pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek se pak aplikují
pouze tehdy, pokud orgán veřejné moci rozhodne, že svěří poskytování služby externímu subjektu
12
za úplatu a nelze aplikovat některou z výjimek předvídaných Směrnicí o veřejných zakázkách (což však
není příliš pravděpodobné) nebo tzv. výjimku pro in-house (viz dále oddíl 2.1.4).
Právo EU přitom rozlišuje veřejné zakázky a koncese. O veřejnou zakázku se jedná v případě, že orgán
13
veřejné moci (zadavatel) poskytovateli služby přímo poskytuje odměnu za provedené služby. O koncesi
se naproti tomu jedná tehdy, pokud orgán veřejné moci (zadavatel) udělí právo provozovat službu společně
s právem brát užitky z jejího provozování (poskytovatel je tedy odměňován třetími osobami – uživateli
služby). Na poskytovatele služby pak přechází riziko plynoucí z poskytování příslušné služby.
2.1.2 Poskytování sociálních služeb v režimu veřejné zakázky
Poskytování sociálních služeb je z pohledu Směrnice o veřejných zakázkách považováno za veřejnou
14
zakázku na služby. Směrnice rozlišuje dva okruhy služeb z hlediska jejich významu pro vnitřní trh EU,
resp. jejich atraktivity pro případné přeshraniční poskytování služeb. Pouze služby s přeshraničním
významem (uvedené v Příloze IIA Směrnice) podléhají plně režimu této Směrnice.
Sociální služby (spolu se zdravotními službami) jsou však uvedeny jako položka č. 25 v Příloze IIB
Směrnice o veřejných zakázkách, tj. nejsou považovány za služby, které mají z hlediska vytváření

_________________________
10

Dokumenty EU často hovoří pouze o veřejných zakázkách, avšak zahrnují i vztahy označované jako koncese. Je proto třeba vždy
dovodit z kontextu, zda se jedná o veřejné zakázky v užším slova smyslu nebo o širší kontext (v ČR označovaný spíše jako
veřejné zadávání), tedy veřejné zakázky a koncese.

11

Pravidla pro veřejné zakázky jsou obsažena také ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března
2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a
poštovních služeb a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při
zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic
2004/17/ES a 2004/18/ES, která se však oblasti sociálních služeb nedotýkají.

12

Viz čl. 12 až 18 Směrnice o veřejných zakázkách.

13

Viz čl. 1 odst. 4 Směrnice o veřejných zakázkách.

14

Viz čl. 1 odst. 1, písm. d) Směrnice o veřejných zakázkách.
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jednotného vnitřního trhu zásadní význam. Odstavec 18 preambule Směrnice o veřejných zakázkách
k takovým službám uvádí: „pokud jde o služby v příloze IIB, nemělo by být příslušnými ustanoveními této
směrnice dotčeno použití zvláštních pravidel Společenství pro dané služby“. V čl. 21 Směrnice o veřejných
zakázkách je pak stanoveno, že „zakázky, jejichž předmětem jsou služby uvedené v příloze IIB, se řídí
výhradně článkem 23 a čl. 35 odst. 4“. Tyto dva články se zabývají a) způsobem stanovení technických
15
specifikací a b) způsobem oznámení o výsledcích zadávacího řízení.
Technické specifikace musí být stanoveny v dokumentaci veřejné zakázky, tj. v oznámení o zakázce,
zadávací dokumentaci nebo dodatečných dokumentech. Dle Příručky o SGEI některé členské státy
a poskytovatelé služeb k tomu sdělili, že je pro ně obtížné předem stanovit přesný popis zadávacích
podmínek pro sociální služby, které se musejí přizpůsobit potřebám jednotlivých osob. K překonání těchto
obtíží EK uvedla, že technické specifikace lze stanovit na základě výkonnosti a provozních požadavků.
To znamená, že zadavatelé nebo vybrané subjekty se mohou omezit na definování cílů, jež mají být
dosaženy poskytovatelem služby. Tento způsob definování „technických specifikací“ by měl zaručit
nezbytnou pružnost a zároveň dostatečnou přesnost pro stanovení předmětu smlouvy nebo veřejné
16
zakázky.
Ve vztahu k uveřejnění, je v případě služeb z Přílohy IIB Směrnice o veřejných zakázkách, stanovena
povinnost zveřejnit v Úředním věstníku EU (databázi TED) až oznámení o zadání zakázky, tj. pouze
výsledek zadávacího řízení (dostatečná míra publicity při zahájení zadávacího řízení však plyne přímo ze
17
základních zásad, zejména zásady transparentnosti ). Uvedená skutečnost však neznamená, že by
v ostatním měli zadavatelé naprostou volnost, neboť jsou povinni dodržet minimálně základní zásady
18
vyplývající z práva EU.
Pro aplikaci Směrnice o veřejných zakázkách je zároveň nutné dosažení příslušných prahových hodnot
19
(finančních limitů) . Je-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která má být udělena, nižší než limit
pro použití této směrnice, musí se orgán veřejné moci (zadavatel) přesto řídit již zmíněnými základními
zásadami vyplývajícími z práva EU, pokud dotyčná zakázka nabývá tzv. přeshraničního významu.
Veřejná zakázka nebo koncese má přeshraniční význam, pokud má význam pro hospodářské subjekty
20
nacházející se v jiných členských státech Evropského hospodářského prostoru . Orgánu veřejné moci
(zadavateli) přísluší, aby posoudil případ od případu možný význam zakázky z hlediska hospodářských
subjektů usazených v jiných členských státech, pokud vnitrostátní zákony neobsahují specifické pokyny.
Kritérium hodnoty veřejné zakázky přitom samo o sobě nestačí k tomu, aby bylo možno uvést, že zakázka

_________________________
15

Článek 22 Směrnice o veřejných zakázkách pak řeší otázku smíšených veřejných zakázek, z nichž část spadá do Přílohy IIA a
část do Přílohy IIB Směrnice. Pro postup je v takovém případě rozhodující vyšší předpokládaná hodnota některé z částí (tzv.
pravidlo těžiště).

16

K uvedenému je možné poznamenat, že technické specifikace jsou ve Směrnici o veřejných zakázkách chápány spíše z pohledu
vytváření nepřímých překážek obchodu formou národních technických norem a obdobných dokumentů. Je tedy otázka, zda
v případě sociálních služeb mají technické specifikace vůbec svojí relevanci. Příručka o SGEI je ztotožňuje spíše s vymezením
předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek v širším smyslu.

17

Viz např. případ C-324/98, Teleaustria a Telefonadress v. Telekom Austria /2000/, ECR I-10745.

18

Podrobnější výklad k těmto otázkám je možné najít v Interpretačním sdělení Komise o právních předpisech Společenství
použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C
179/02) z 1.8.2006, Úř. věst. 2006, C 179, s. 2.

19

Článek 7 Směrnice o veřejných zakázkách a nařízení Komise (ES) č. 1177/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných
při postupech zadávání veřejných zakázek.

20

Viz případ C-507/03, Komise v. Irsko (AnPost) /2007/, ECR I-9777.
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nemá přeshraniční význam. Jak upřesnil ESD ve spojených věcech C-146/2006 a C-148/2006 (Secap),
bod 31 „je nezbytné zohlednit skutečnost, že hranice v některých případech vedou aglomeracemi, které se
nacházejí na území různých členských států, a že za takových okolností mohou mít i zakázky s nízkou
hodnotou nepochybný přeshraniční význam“. Veřejné zakázky nebo koncese, které nemají přeshraniční
význam, nepodléhají ani zásadám SFEU. Vodítka pro posouzení přeshraničního významu obsahuje již
zmíněné Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství platných pro zadávání zakázek,
na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek.
Lze tedy uzavřít, že ohledně zadávání veřejných zakázek v oblasti sociálních služeb poskytuje právo EU
zadavatelům mnohem větší míru volnosti a flexibility, než je tomu v oblastech jiných. Zadávací
postupy je tak možno více přizpůsobit specifické povaze těchto služeb.
2.1.3 Poskytování sociálních služeb v režimu koncese
21

Režimu Směrnice o veřejných zakázkách podléhají pouze koncese na stavební práce. Koncese na
22
služby, mezi něž patří i poskytování sociálních služeb, jsou z režimu této směrnice výslovně vyňaty.
Orgány veřejné moci (zadavatelé), které udělují koncesi na poskytování služeb, se však musí řídit pravidly
a hlavními zásadami práva EU, zejména zásadami transparentnosti, rovného zacházení, přiměřenosti
.23
a nediskriminace
Poskytování služeb na koncesním základě je jednou z možností, která se označuje (spíše ekonomickým
než právním) pojmem partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Orgány veřejné moci
(zadavatelé) mají tudíž možnost využít PPP při poskytování sociálních služeb, a to včetně případného
24
založení společných podniků se soukromými subjekty (tzv. institucionalizovaná PPP ).
2.1.4 Výjimka pro in-house
Pravidla pro výběr poskytovatele služeb není nutné dodržet, pokud se jedná o poskytování služeb tzv.
vnitřním (neboli in-house) poskytovatelem. V tomto specifickém případě jsou jak orgán veřejné moci
(zadavatel), tak i subjekt, který službu poskytuje, považovány za jeden celek. V takovém případě
se neuplatní ani povinnost dodržení základních zásad práva EU a smlouva může být bez dalšího uzavřena
napřímo. Tato výjimka nevyplývá ze Směrnice o veřejných zakázkách, ale byla postupně formulována
v rozsudcích ESD. Je možno ji aplikovat bez ohledu na to, zda se jedná o veřejnou zakázku či koncesi.
25

Poprvé byla sledovaná výjimka formulována v bodě 50 rozsudku ESD C-107/98 Teckal, v němž ESD
stanovil (pro konkrétní okolnosti rozsudku), že použití zadávacího řízení není třeba, pokud „místní úřad
vykonává nad dotčenou osobou kontrolu obdobnou, jakou vykonává nad svými vlastními
organizačními útvary a pokud zároveň tato osoba vykonává podstatnou část svých činností
s kontrolujícím místním úřadem nebo úřady“.

_________________________
21

Viz čl. 56 a násl. Směrnice o veřejných zakázkách.

22

Viz čl. 17 Směrnice o veřejných zakázkách.

23

Viz následující rozsudky: Telaustria, věc C-324/98 [2000] Sb. rozh. I-10745, bod 62; Coname, věc C-231/03 [2005] Sb. rozh.
I-7287, body 16−19 a Parking Brixen, věc C-458/03 [2005] Sb. rozh. I-8585, bod 49.

24

Blíže k institucionalizovaným PPP, viz: Interpretační sdělení Komise týkající se uplatňování právních předpisů Společenství
v oblasti veřejných zakázek a koncesí na institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP), C(2007)6661
z 5.2.2008.

25

Případ C-107/98, Teckal Srl v Comune di Viano and Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia /1999/, ECR I08121.
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V rámci uvedeného rozhodnutí ESD zakotvil obecný princip, dle něhož soutěž o zakázku nemusí
podstupovat subjekty, které de facto fungují jako organizační složky veřejného zadavatele a pouze
z formálního či praktického hlediska mají samostatnou právní subjektivitu (byly vyčleněny do formálně
samostatné právnické osoby). Rozsudek Teckal zároveň obecně vymezil dvě základní podmínky, které
musí být pro aplikaci dané výjimky kumulativně splněny:
 (a) kontrola zadavatele nad osobou, které má být veřejná zakázka zadána;
 (b) výkon podstatné části činnosti ve prospěch veřejného zadavatele.

26

Ad (a) Kontrola zadavatele
27

Rozsudkem ve věci Stadt Halle ESD jednoznačně stanovil, že vlastníkem společnosti, jíž má být
veřejná zakázka zadána, musí být výlučně veřejný zadavatel, jakákoli (byť minimální či nevýznamná)
přítomnost soukromého kapitálu použití výjimky neumožňuje. Citovaný závěr byl odůvodněn tak, že vztah
mezi veřejným orgánem (subjektem), který je zadavatelem, a jeho vlastními organizačními složkami se řídí
úvahami a požadavky specifickými při dosahování veřejného zájmu Účast soukromého subjektu do vztahu
vnáší požadavky jiné (zaměřené primárně na dosahování zisku) a tak vylučuje, aby tento zadavatel mohl
vykonávat nad touto společností kontrolu obdobnou té, kterou vykonává nad svými organizačními útvary.
Při absenci této podmínky jí nelze zadávat veřejné zakázky bez zadávacího řízení.
28

Rozhodnutím ve věci Coditel pak ESD upřesnil, že je možné, aby kontrolu nad danou osobou vykonávalo
několik subjektů veřejné správy společně. Dle tohoto rozsudku je nutné, aby kontrola nad ovládanou
osobou byla účinná, ale není nezbytné, aby byla individuální – bude se jednat se zejména o případy, kdy
se několik zadavatelů rozhodne zajišťovat určité služby prostřednictvím společně kontrolované instituce.
Rozhodující pro použitelnost výjimky in-house je tedy prvek kontroly zadavatele nad činností dodavatele,
přičemž účinná kontrola může být dosažena nejen prostřednictvím majoritní majetkové účasti, ale i jiným
způsobem, který zadavateli umožňuje rozhodovat o činnosti dodavatele. Kontrola může být vykonávána
i společně několika subjekty veřejného práva.
Ad (b) Výkon podstatné části činnosti
Pro aplikovatelnost výjimky in-house je dále nutné splnění požadavku, aby příslušný dodavatel vykonával
podstatnou část své činnosti pro příslušného veřejného zadavatele.
29

Obsah uvedeného pojmu byl upřesněn především rozsudkem ve věci Carbotermo . Zde ESD mimo jiné
uvedl, že „...pro uplatnění výjimky z působnosti směrnic je tedy nezbytné, aby plnění subjektu ve prospěch
zadavatele byla z podstatné části určena pouze tomuto zadavateli a aby jakákoliv jiná činnost měla pouze
marginální (okrajový) charakter.“ Citovaný výrok ESD lze vyložit tak, že „jiná činnost“ subjektu musí mít
v podstatě nahodilý charakter, tj. nemělo by se jednat o plánovaně dlouhodobě vykonávané činnosti, ale
v zásadě o příležitostné činnosti, kterými subjekt například využije svoji aktuálně volnou kapacitu.

_________________________
26

Konkrétní aspekty obou podmínek byly následně podrobněji vymezeny dalšími rozsudky ESD, z nichž mezi nejvýznamnější patří
rozsudky C-26/03 Stadt Halle a RPL Lochau proti TREA Leuna, C-458/03 Parking Brixen GmbH proti Gemeinde Brixen
a Stadtwerke Brixen, C-340/04 Carbotermo SpA a Consorzio Alisei proti Comune di Busto Arsizio a AGESP SpA, C-295/05
Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) proti Transformación Agraria SA (Tragsa), Adminsitración del Estado a C324/07 Coditel Brabant SA proti Commune d´Ucclle.

27

Rozsudek C-26/03, Stadt Halle a RPL Lochau proti TREA Leuna /2005/, ECR I-1.

28

Rozsudek C-324/07, Coditel Brabant SA proti Commune d´Ucclle /2009/, ECR I-8457.

29

Rozsudek C-340/04, Carbotermo SpA a Consorzio Alisei proti Comune di Busto Arsizio a AGESP SpA /2006/, ECR I-4137.
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Z uvedeného rozsudku dále vyplývá, že nelze stanovit přesné procento činnosti, které subjekt může
vykonávat pro třetí osoby (nelze aplikovat výši obratu 80 % jako v případě zadávání přidružené osobě
sektorovými zadavateli). Při posouzení splnění této podmínky tak musí být vzaty do úvahy nejen
kvantitativní, ale rovněž kvalitativní skutečnosti.
Z bodů 65 a 66 rozsudku Carbotermo ovšem plyne, že při posuzování rozhodné činnosti je třeba zohlednit
veškerou činnost, kterou subjekt uskutečňuje v rámci veřejné zakázky zadané kontrolujícím zadavatelem
(tedy z vůle tohoto zadavatele) bez ohledu na to, kdo je beneficientem, ať již tento zadavatel nebo jiní
uživatelé plnění (např. občané města).
Splnění podmínky pro uplatnění výjimky je tedy možné pouze za předpokladu, že hlavním předmětem
činnosti dodavatele je činnost pro veřejného zadavatele a jakákoli jiná činnost má pouze nahodilý charakter
a dodavatel ji vykonává jen výjimečně.
V případě, že výlučná majetková práva v dodavateli náleží několika veřejným zadavatelům, pak platí, že
dodavatel musí požadavek na podstatnou část činnosti (ve výše uvedeném smyslu) splňovat vůči všem
těmto veřejným zadavatelům v souhrnu, tj. musí vykonávat v podstatě veškerou svou činnost ve prospěch
30
těchto zadavatelů (rozsudek ve věci Asemfo ).
Smyslem podmínky spočívající ve výkonu podstatné části činnosti pro veřejného zadavatele je zajistit, aby
výjimku nebylo možné aplikovat na subjekty, které vykonávají určitou část své činnosti v hospodářské
soutěži s ostatními subjekty. Splnění obou výše uvedených podmínek zaručuje, že výjimka in-house bude
aplikována pouze na osoby, které se hospodářské soutěže v podstatě neúčastní a svou činností
nekonkurují ostatním (soukromoprávním) subjektům zúčastněným na trhu a nejsou tak přímým zadáním
veřejných zakázek zvýhodněny ve svých jiných činnostech.
2.2

Transpozice Směrnice o veřejných zakázkách v ČR ve vztahu k sociálním
službám

2.2.1 Zákon o veřejných zakázkách
Směrnice o veřejných zakázkách byla do českého právního řádu plně transponována od 1. července 2006,
a to v části týkající se veřejných zakázek v užším smyslu (bez koncesí) Zákonem o veřejných zakázkách.
Zároveň však působnost Zákona o veřejných zakázkách tuto úpravu přesahuje, neboť se na rozdíl
od právní úpravy EU tento zákon vztahuje i na část veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota
nedosahuje prahových hodnot (viz oddíl 2.1.2 výše) – podlimitní veřejné zakázky.
Veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb tak musí být zadávány postupy podle Zákona
o veřejných zakázkách již při dosažení limitu pro podlimitní veřejné zakázky na služby, který činí 2 mil. Kč
bez DPH; postupy pro podlimitní i nadlimitní zakázky se přitom liší pouze v detailech. Velmi podstatnou
odlišností české právní úpravy je skutečnost, že i služby z Přílohy IIB směrnice (uvedené v příloze
č. 2 k Zákonu) jsou plně podřízeny postupům podle Zákona (s jedinou výjimkou, kterou je možnost
použít pro zadání jednacím řízením s uveřejněním).
Možnost přímého zadání na základě výjimky pro in-house je upravena v § 18 odst. 1 písm. j) Zákona
o veřejných zakázkách. Při její aplikaci je třeba plně přihlížet k judikatuře ESD popsané v oddíle 2.1.4.

_________________________
30

Rozsudek C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) proti Transformación Agraria SA (Tragsa) /2007/, ECR
I-2999.
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výše.
Pro veřejné zakázky na služby, které nedosáhnou 2 mil. Kč bez DPH, platí výjimka dle § 18 odst. 3
Zákona, která zároveň stanoví povinnost dodržení zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného
zacházení (bez ohledu na přeshraniční význam zakázky).
2.2.2 Koncesní zákon
Část Směrnice o veřejných zakázkách, která se týká koncesí na stavební práce, byla do českého právního
řádu transponována Koncesním zákonem. Obdobně jako Zákon o veřejných zakázkách, je i Koncesní
zákon svojí působností širší, neboť se vztahuje i na koncese na služby.
Povinnost postupovat podle detailních pravidel koncesního řízení se vztahuje na všechny koncese
s předpokládaným příjmem koncesionáře za dobu trvání koncese přesahujícím 20 mil. Kč. Koncese
o menším finančním objemu nejsou sice výslovně vyloučeny z působnosti Koncesního zákona, avšak
dle jeho § 3a je zadavatel při jeho zadávání povinen dodržet základní zásady transparentnosti, zákazu
diskriminace a rovného zacházení (opět bez ohledu na přeshraniční význam koncese).
Obdobně jako u Zákona o veřejných zakázkách, Koncesní zákon nerozlišuje uvedené kategorie
služeb ve smyslu Směrnice o veřejných zakázkách a vztahuje se proto i na služby z Přílohy IIB
Směrnice, včetně sociálních služeb.
Výjimka pro in-house není v Koncesním zákoně uvedena (ale ani vyloučena). Převažujícím právním
názorem proto je, že s ohledem na její zakotvení v právu EU je její využití možné i u koncesí; většina
rozsudků ESD, kterými byla výjimka pro in-house řešena, se týkala právě vztahů koncesního charakteru.
2.3

Současné použití pravidel v oblasti veřejných podpor EU a pravidel pro veřejné
zakázky a koncesí na poskytování služeb pro SGEI

Pravidla pro veřejné podpory EU a pravidla pro veřejné zakázky a koncese sledují odlišné cíle a mají
rozdílnou působnost. Pravidla pro veřejné podpory EU se týkají podmínek financování SGEI, tudíž SSGI
hospodářské povahy, a mají zabránit narušením hospodářské soutěže, způsobeným financováním nebo
obdobnými výhodami poskytovanými státem a jeho orgány, zatímco pravidla pro veřejné zakázky
a koncese se týkají podmínek udělování zakázek nebo koncesí na tyto služby provozovatelům, a jejich
cílem je zejména zamezit narušením hospodářské soutěže, která by mohla vyplynout ze správy veřejných
peněz veřejnými zadavateli při zadávání těchto služeb, jakož i zajistit v EU co nejširší hospodářskou soutěž
a umožnit dosažení hodnoty za peníze, zejména ve prospěch uživatelů služby.
Proto orgány veřejné moci, které hodlají uložit poskytování určité SGEI, musí dodržovat nejen pravidla
pro veřejné podpory EU, ale rovněž pravidla zadávání veřejných zakázek nebo koncesí.
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3. Analýza transpozice Směrnice
o průhlednosti finančních vztahů
a dopadu na financování sociálních SGI
3.1

Úvod ke Směrnici a Nové směrnici o průhlednosti finančních vztahů

Směrnice o průhlednosti finančních vztahů, ve znění platném před rokem 2005, požadovala, aby
provozovatelé veřejných služeb vedli oddělené účetnictví na jedné straně za SGEI, na něž obdrželi
veřejnou podporu, a na druhé straně za další činnosti. Třetí prvek Altmarského balíčku spočíval v Novele
Směrnice o průhlednosti finančních vztahů, která stanovila, že oddělené účetnictví se požaduje
u všech SGEI, na něž bylo poskytnuto finanční vyrovnání ze strany nějakého orgánu veřejné
správy, ať už tato vyrovnávací platba představuje veřejnou podporu EU nebo ne.
Směrnice o průhlednosti finančních vztahů se vztahovala na veřejné podniky a některé další podniky
se zvláštním postavením. Pojem „podnik“ používaný SFEU byl přitom odlišný od pojetí podniku v českém
právním řádu. Dle obecné úpravy obsažené v § 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů je podnik chápán jako věc hromadná, kterou lze prodat, pronajmout, případně zastavit.
Z konstrukce podniku jako věci pak vycházejí další právní předpisy, např. zákon č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů. Naopak SFEU a z ní vycházející Směrnice o průhlednosti finančních vztahů chápe
podnik jako subjekt ekonomických vztahů.
V centru pozornosti jsou v zásadě tři typy podniků:
 veřejný podnik (případně podnik veřejného práva),
 podnik, kterému bylo členským státem svěřeno zvláštní nebo výlučné právo a
 podnik pověřený poskytováním služeb obecného hospodářského významu.
Jednotlivé typy byly blíže definovány ve Směrnici o průhlednosti finančních vztahů, přičemž není
vyloučeno, aby jeden podnik splňoval charakteristiky více typů, tj. veřejný podnik mohl být zároveň pověřen
poskytováním služeb obecného hospodářského významu, případně mu mohla být svěřena zvláštní nebo
výlučná práva.
Jelikož Směrnice o průhlednosti finančních vztahů byla celkem čtyřikrát podstatně novelizována,
byla z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti nově kodifikována v podobě Nové směrnice
31
o průhlednosti finančních vztahů, která však převzala výše popsanou úpravu.
3.2

Zákon o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

Právní úprava EU, která se zabývá vyplácením vyrovnávacích plateb za veřejnou službu subjektům,
které ji poskytují, je transponována do českého právního řádu Zákonem o zprůhlednění finančních
vztahů v oblasti veřejné podpory.

_________________________
31

Viz odstavec 1 preambule této směrnice.
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Hlavním cílem Zákona o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory je zajistit implementaci
Směrnice o průhlednosti finančních vztahů do českého právního řádu tak, jak vyplývá z legislativy EU.
Směrnice se vztahuje na tzv. veřejné podniky a další podniky se zvláštním postavením. Lze ji rozdělit
do dvou částí:
 první část upravuje otázky zprůhlednění finančních vztahů mezi subjekty veřejné správy a některými
osobami (resp. v duchu terminologie Směrnice o průhledných finančních vztazích tzv. veřejnými
podniky);
 druhá část se týká odděleného účtování, a to u těch osob, které jsou v ní definovány. Jedná se o fyzické
nebo právnické osoby, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat,
které mají zvláštní nebo výlučná práva udělená subjektem veřejné správy a které současně vykonávají
také jiné činnosti nebo poskytují jiné služby, anebo kterým bylo svěřeno poskytování služeb obecného
hospodářského významu a které za poskytování těchto služeb dostávají náhrady v jakékoliv podobě
a které současně vykonávají také jiné činnosti nebo poskytují jiné služby.
Podstatnou pro oblast sociálních SGEI je skutečnost, že subjekty, kterým je vyplácena vyrovnávací
platba za veřejnou službu a které jsou zároveň činné nejen v oblasti veřejné služby, ale i na jiných
trzích otevřených soutěži, jsou povinny zřídit oddělené účty pro tyto činnosti. Tímto způsobem je
zaručena možnost kontroly překompenzace neboli nadměrné úhrady (nadměrné vyrovnavací platby).
Je proto v zájmu finanční transparentnosti, aby pro případné doplňkové činnosti společnosti komerčního
charakteru, bylo vedeno oddělené účetnictví. Tak by mělo být zamezeno přelévání z veřejných zdrojů
poskytnutých finančních prostředků do jiných komerčních aktivit společnosti.
Směrnice o průhlednosti finančních vztahů obsahuje povinnost členských států EU zajistit dva okruhy
povinností týkajících se:
 tzv. veřejných podniků, u nichž se vyžaduje transparentnost finančních vztahů mezi nimi a subjekty
veřejné správy a se speciálními povinnostmi pro veřejné podniky působící ve zpracovatelském
průmyslu;
 podniků, u nichž je požadováno vedení tzv. odděleného účtování.
Zákon o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory použivá pro tyto klíčové pojmy a také
adresáty normy následující výrazy:
 „osoba ovládaná subjektem veřejné správy“ pro tzv. veřejné podniky, resp. osoba ovládaná subjektem
veřejné správy působící ve zpracovatelském průmyslu pro tzv. veřejné podniky působící
ve zpracovatelském průmyslu;
 „osoba účtující odděleně“ pro podniky, u nichž je požadováno vedení tzv. odděleného účtování.
Cílem této úpravy je zajištění maximálního zprůhlednění účtování některých osob, které získávají výhody
od státu anebo jsou spojené se státem v oblasti jejich vlastnické struktury, aby bylo možno zavést řádnou
kontrolu před poskytnutím nezákonných veřejných podpor. Nebezpečí skrytých veřejných podpor, které
nejsou EK notifikovány, vzniká totiž zejména u osob ovládaných subjekty veřejné správy a u osob, které
dostávají kompenzace za SGEI.
Orgánem, jenž je zodpovědný za dohled nad plněním povinností podle Zákona, je ÚOHS.
Zákon o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory stanoví osobám ovládaným subjekty
veřejné správy povinnost evidovat údaje o jim poskytnutých veřejných podporách a o jiných prostředcích,
poskytnutých jim přímo nebo nepřímo subjekty veřejné správy. Veřejnou podporou je myšlena veřejná
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podpora ve smyslu čl. 107 SFEU. Text návrhu zákona se zde zmiňuje jak o veřejných podporách, tak
o širší kategorii jakýchkoliv prostředků poskytnutých subjekty veřejné správy. Prostředky (resp. jejich
subkategorie, veřejné podpory) mohou být poskytnuty přímo subjektem veřejné správy anebo nepřímo, a to
prostřednictvím jiné osoby, ve které vykonává subjekt veřejné správy vliv, tedy vždy, kdy je dané poskytnutí
prostředků přičitatelné subjektu veřejné správy. Zákon stanoví pro veřejné podpory a jiné prostředky
poskytnuté přímo nebo nepřímo subjekty veřejné správy legislativní zkratku „veřejné prostředky“. Návrh
zákona účelově stanoví povinnost evidovat veřejné podpory, tedy takové poskytnutí prostředků, jež bylo
jako veřejná podpora kvalifikováno.
Osoby ovládané subjekty veřejné správy jsou povinny vést evidenci nejen o poskytnutých veřejných
podporách, ale také o jiných finančních vztazích se subjekty veřejné správy, které jako veřejná podpora
kvalifikovány nebyly.
Osoba ovládaná subjektem veřejné správy má povinnost evidovat následující:
 osobu, která veřejné prostředky poskytla (tedy subjekt veřejné správy, resp. jinou osobu,
prostřednictvím které došlo k poskytnutí veřejných prostředků);
 právní skutečnosti či důvody poskytnutí veřejných prostředků (smlouvu, rozhodnutí subjektu veřejné
správy etc.);
 výši poskytnutých veřejných prostředků;
 účel, na který jí byly veřejné prostředky poskytnuty (např. účelová dotace, půjčka se specifickým
účelem);
 způsob skutečného použití veřejných prostředků.
Evidence nemá žádnou formální stránku, účelem návrhu zákona je nechat na volnosti adresáta normy
(osoby ovládané subjektem veřejné správy), jakým způsobem bude evidenci vést. Je pouze stanoveno, co
má evidence obsahovat a dále je stanovena povinnost uchovávat údaje o veřejných podporách a jiných
prostředcích poskytnutých subjekty veřejné správy, a to ať už přímo či nepřímo. Smyslem evidence je mít
přehledný seznam poskytnutých prostředků, na základě něhož bude možno dohledat jednotlivé údaje
o transakcích se subjekty veřejné správy.
V Zákoně o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory je dále obsažen demonstrativní výčet
toho, co je považováno za poskytnuté veřejné prostředky. Mezi druhy výhod jsou v § 4 odst. 1 písm. b)
Zákona obsaženy i dotace a návratné finanční výpomoci.
Stanoví se výjimky, na které se výše uvedené evidenční povinnosti nevztahují, a to pro osoby ovládané
subjekty veřejné správy,
 u nichž za dvě účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, ve kterém byly veřejné
prostředky poskytnuty, roční úhrn čistého obratu nepřekročil částku odpovídající 40 000 000 EUR;
 poskytující služby, u nichž nemůže dojít k podstatnému ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU,
nebo
 které jsou oprávněny přijímat vklady od veřejnosti a poskytovat úvěry na vlastní účet:
− u nichž za dvě účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, ve kterém byly veřejné
prostředky poskytnuty, aktiva celkem nepřekročila částku odpovídající 800 000 000 EUR, nebo
− pokud jsou do nich vklady z prostředků subjektů veřejné správy vkládány za běžných obchodních
podmínek.
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32

Osoby účtující odděleně mají povinnost vést účetnictví podle účinného zákona o účetnictví a sestavovat
účtový rozvrh tak, aby účetní závěrka obsahovala i členění položek podle činností spojených se zvláštními
a výlučnými právy nebo se službami obecného hospodářského významu, které byly osobě účtující
odděleně svěřeny, a podle ostatních činností, kterými se zabývá. Jsou však stanoveny výjimky z této
povinnosti vedení odděleného účetnictví. Povinnost se nevztahuje na osoby poskytující služby nebo
vykonávající činnosti v takovém oboru, kde je již z povahy věci vyloučena možnost jejich ovlivnění
obchodu mezi členskými státy EU, což je možný případ právě u většiny zkoumaných sociálních
služeb. Tato výjimka koresponduje s jedním ze znaků veřejné podpory EU, jelikož cílem dotyčné Směrnice
o průhlednosti finančních vztahů i Zákona o zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory je
právě odhalit nezákonně poskytované veřejné podpory.

_________________________
32

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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4. Analýza transpozice pravidel EU
v oblasti veřejné podpory EU pro SGEI
do práva ČR
4.1

Stav obecné implementace pravidel veřejné podpory EU pro SGEI v ČR

4.1.1 Kvalifikace vyrovnávací platby za SGEI jako veřejné podpory EU
Veřejná podpora EU je obecně zakázána podle čl. 107 odst. 1 SFEU, který stanoví, že: „Podpory
poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit
hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují
obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.“
Tento zákaz veřejné podpory se v zásadě vztahuje na služby obecného zájmu (SGI), a to do té míry, v jaké
33
zahrnují výkon hospodářských činností určitého podniku (SGEI). Avšak až do vynesení Rozsudku
34
Altmark v roce 2003 nebylo zcela jasné, zda poskytnutí vyrovnávací platby orgánem veřejné moci
za výkon SGEI spadá do působnosti čl. 107 odst. 1 a představuje tudíž veřejnou podporu ve smyslu práva
EU.
ESD v Rozsudku Altmark shledal, že v oblasti SGEI poskytnutí vyrovnávací platby veřejnou podporou
EU není, pokud pouze vynahrazuje čisté náklady plnění takových závazků veřejné služby. Stanovil
však rovněž přísné podmínky, které mají poskytovanou vyrovnávací platbu omezit pouze na náklady, jež
by efektivní poskytovatel vynaložil při plnění těchto povinností. Čtyři kritéria z Rozsudku Altmark, která
musí být všechna splněna, aby se prokázalo, že vyrovnávací platba za SGEI nepředstavuje veřejnou
35
podporu EU, jsou:
 za prvé, podnik-příjemce musí být skutečně pověřen plněním povinností veřejné služby a tyto povinnosti
musí být jasně definovány;
 za druhé, ukazatele, na jejichž základě se provede výpočet vyrovnávací platby, musí být stanoveny
předem objektivním a transparentním způsobem, aby nemohlo dojít k udělení hospodářské výhody,
která by mohla zvýhodnit podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby, oproti ostatním konkurenčním
podnikům;
 za třetí, vyrovnání nemůže přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů
vynaložených k plnění povinností veřejné služby se zohledněním příjmů, které se k nim vztahují, jakož
i zisku, který je přiměřený k plnění těchto povinností;
 za čtvrté, není-li výběr podniku, který má být pověřen plněním povinností veřejné služby, v konkrétním
případě učiněn v rámci řízení o zadání veřejné zakázky umožňujícího vybrat zájemce schopného

_________________________
33

Pojem „hospodářská činnost“ je vymezen judikaturou ESD. Stručně řečeno, v oblasti práva hospodářské soutěže a v souladu
s touto judikaturou je hospodářskou činností jakákoliv činnost, která spočívá v nabízení zboží nebo služeb na trhu bez ohledu
na právní formu, podle níž je daná činnost prováděna. Viz rozsudek ESD ve věci C-205/03 P, FENIN v. Komise, Sb. rozh. 2006,
s. I 06295, bod 25. K pojmům hospodářské činnosti a podnikání viz rovněž rozsudek ESD ve věci C-350/07 Kattner Stahlbau, Sb.
rozh. 2009, s. I 1513.

34

Rozsudek ESD ve věci C-280/00, Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark
GmbH, Sb. rozh. 2003, s. I 7747.

35

Více, viz dílčí analýza 1 (Analýza primárního práva Společenství).
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poskytovat tyto služby za nejmenších nákladů pro společnost, musí být úroveň nutného vyrovnání
určena na základě analýzy nákladů, které by průměrný podnik, správně řízený a přiměřeně vybavený
nutnými prostředky vynaložil při plnění těchto povinností se zohledněním příjmů, které se k nim vztahují,
jakož i zisku, který je přiměřený k plnění těchto povinností.
Naopak Rámec SGEI určuje podmínky slučitelnosti konkrétní podpory s režimem veřejné podpory
EU pro SGEI a Rozhodnutí určuje prahové hodnoty pro oznamovací (notifikační) povinnost
36
před udělením určité podpory vůči EK.
4.1.2 Zprávy o provádění Rozhodnutí předkládané EK Českou republikou
Na základě Rozhodnutí SGEI, konkrétně jeho článku 8, je každý členský stát EU povinen každé tři roky
poskytnout EK zprávu o provádění Rozhodnutí SGEI. Tato zpráva by měla obsahovat podrobný popis
podmínek použití ve všech odvětvích, včetně odvětví sociálního bydlení a nemocniční péče.
V této souvislosti obdržela ČR dokument EK (Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž), jenž
podrobně stanoví jaký typ i rozsah informací je EK v tomto směru očekáván. EU, konkrétně EK, pak zprávu
za ČR poskytuje ÚOHS.
ÚOHS je na základě Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU poradenským, konzultačním
a monitorovacím orgánem v oblasti veřejné podpory EU v ČR. ÚOHS poskytnul na konci roku 2009 vůči
EK zprávu požadovanou dle Rozhodnutí SGEI, ve které vyhodnotil stav implementace pravidel veřejné
podpory EU pro SGEI v ČR. Ačkoliv je obsah této zprávy poměrně velmi strohý, je možné z něj vyvodit,
jaké stanovisko ÚOHS zaujímal ke stavu implementace předmětných pravidel v ČR před cca 18 měsíci.
Právě ÚOHS je přitom orgán, který by měl mít ze zákona nejvíce podkladových informací v této
problematice:
 Pověření
Akt pověření má v praxi většinou formu smlouvy, v ní je obsaženo pověření závazkem veřejné služby.
Název takové smlouvy nebývá v praxi jednotný, jedná se jednak o smlouvy o pověření závazkem veřejné
služby (na základě předchozího usnesení zastupitelstva kraje), dále pak smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu kraje, smlouvy o zřízení subjektu (zřizovací listiny) spolu se stanovením závazných kritérií
pro poskytování vyrovnávací platby. Další formou je usnesení zastupitelstva nebo rady kraje, rozhodnutí
ministerstva o pověření určitého subjektu závazkem veřejné služby.
 Zvláštnosti některých oblastí
V oblasti nemocnic/zdravotnických zařízení je podle zjištění ÚOHS analyzována možnost pověření
na základě několika právních norem.
 Výše vyrovnávací platby
Obecnou zásadou je nemožnost použití vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro financování
jiných aktivit příjemce, než jsou služby v rámci závazku veřejné služby. Kontrolní činnost je zajišťována
poskytovatelem vyrovnávací platby (dotace) v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Každý poskytovatel má
možnost stanovit si plán ročních kontrol i v rámci smlouvy s příjemcem.

_________________________
36

Více, viz dílčí analýza 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD).
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 Nadměrné vyrovnávací platby
Z informací, jež byly poskytnuty ÚOHS, vyplývá, že poskytovatelé zavedli různé ukazatele pro stanovení
výše vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a následně také mechanismus pro navracení
(potencionálně) nadměrné platby. Příklady: povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů za závazek
veřejné služby v rámci struktury uvedené v účetní uzávěrce příjemce, povinnost příjemců předkládat
čtvrtletní hodnocení plnění ročního rozpočtu, provádění kontrolní činnosti hodnocením předkládaných
čtvrtletních ekonomických výkazů, předkládání vyúčtování přijaté vyrovnávací platby spolu s povinností
předložit analýzu nákladů a výnosů ze závazků veřejné služby po ukončení účetního období.
 Sledování a výroční zprávy
Poskytovatelé byli ÚOHS upozorněni na povinnost uchovávat informace týkající se poskytnuté vyrovnávací
platby vyplývající z článku 7 Rozhodnutí SGEI. ČR však nemá centrální systém pro registraci opatření
SGEI a pro centrální uchovávání souvisejících informací.
 Další informace pro oblast sociálního bydlení
Institut sociálního bydlení není v právním prostředí ČR plně definován, stejně jako není definován
legislativou EU. V praxi ČR jsou vyrovnávací platby poskytovány za pobytové služby v režimu Zákona
o sociálních službách, které však nelze zahrnout do obecné kategorie sociálního bydlení. V každém
případě je podobnost hospodářské povahy sociálního bydlení a pobytových služeb dle Zákona o sociálních
službách poměrně značná.
Orgány veřejné správy/poskytovatelé postupují při poskytování vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby na základě Rozhodnutí SGEI. Ve výjimečných případech použily pro udělení dotace Nařízení
de minimis, a to jen z důvodu právní jistoty.
Podle údajů ÚOHS orgány veřejné správy/poskytovatelé vycházejí při posuzování vyrovnávací platby
z hlediska veřejné podpory převážně z Rozhodnutí SGEI, a to zejména pro jeho přehlednost a větší
srozumitelnost v porovnání s Rozsudkem Altmark. Rámec SGEI nebývá dle informací UOHS v praxi často
využíván.
4.1.3 Vnitrostátní reglementace dle Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory
EU
Základní otázky týkající se poskytování veřejných podpor v ČR a její slučitelnosti s právem EU upravuje
Zákon o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU. Tento zákon zakotvuje pravomoc koordinačního
orgánu udělit pokutu.
Oblast veřejné podpory EU je, včetně ustanovení procesní a sankční povahy, komplexně upravena právem
37
EU a agenda týkající se veřejné podpory EU, která patřila do kompetence ÚOHS, přešla z velké části
po vstupu ČR do EU přímo na EK. Po členských státech je pouze požadováno, aby zajistily EK součinnost
při výkonu jejích pravomocí.
Podle Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU vykonává na území České republiky
působnost správního úřadu, který by koordinoval součinnost příjemců a poskytovatelů podpory s EK,
poskytoval jim poradenské služby a poskytování veřejné podpory plošně monitoroval, jakož i vykonával

_________________________
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Viz dílčí analýza 1 (Analýza primárního práva Společenství) a dílčí analýza 2 ((Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD).
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dozor nad tím, jsou-li pravomocná rozhodnutí EK o veřejné podpoře plněna, ÚOHS.
přitom týkat především aplikace práva veřejné podpory EU a specifik řízení před EK.
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Poradenství se má

Aby mohl ÚOHS své úkoly efektivně plnit, musí mu být zajištěn přístup k veškerým relevantním
informacím. Česká právní úprava proto stanoví povinnost poskytovatelů a příjemců podpory nezbytné
informace ÚOHS podat.
Dle Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU má ÚOHS tyto kompetence:
 vykonává působnost koordinačního orgánu v oblasti veřejné podpory EU, mimo oblast zemědělství
a rybolovu;
 spolupracuje s poskytovateli před oznámením veřejné podpory EU vůči EK (např. při školení
poskytovatelů; při rozhodování, zda se jedná o veřejnou podporu EU, jakou formou je potřeba podporu
oznámit či notifikovat; při zajištění neformálních dotazů a konzultací s EK; při přípravě programů
podpory a notifikačních formulářů);
 spolupracuje s EK a poskytovateli v průběhu řízení před EK (např. zodpovídá doplňující dotazy EK
v průběhu řízení, účastní se jednání s EK);
 vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na území ČR (do 30. dubna každého kalendářního roku
je poskytovatel povinen předkládat ÚOHS informace o poskytnutých veřejných podporách, podrobnosti
jsou stanoveny ve vyhlášce o plnění informační povinnosti) a předkládá EK výroční zprávu;
 vykonává kontrolu nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře EU vydaných ÚOHS
podle právních předpisů platných před účinností zákona a rozhoduje o ukládání pokut podle zákona;
 předává oznámení veřejné podpory EU vůči EK;
 vydává stanoviska k podáním poskytovatele učiněným před zahájením řízení před EK a v jeho průběhu;
 zastupuje ČR při projednávání a přípravě právních předpisů EU týkajících se problematiky veřejné
podpory EU;
 je správcem centrálního registru podpor malého rozsahu (tj. podpor poskytnutých v režimu de minimis).
4.1.4 Pravidla notifikace veřejné podpory EU vůči EK
Jak již bylo řečeno výše, je podle čl. 108 odst. 3 SFEU povinen jakýkoli členský stát, který zamýšlí
poskytnout veřejnou podporu EU, oznámit tuto podporu EK. Aby se ovšem zabránilo nadměrné
administrativní zátěži u podpor, které představují nízké riziko narušení hospodářské soutěže, stanoví
Rozhodnutí SGEI podmínky, za kterých nemusí být vyrovnávací platby za SGEI oznámeny EK. Pokud tyto
podmínky splněny nejsou, musí stát předem notifikovat EK plánovanou veřejnou podporu a změny
existující podpory (schválené před vstupem státu do EU) a navrhovaná opatření může realizovat teprve
poté, co EK přijme k danému případu příslušné rozhodnutí. Veřejná podpora EU realizovaná předtím, než
EK vydá své rozhodnutí, je protiprávní (nezákonná podpora). Zákaz udělování podpory bez předchozího
schválení EK je absolutní a kategorický a jako takový představuje normu s přímou účinností.
V notifikaci poskytne členský stát veškeré nezbytné informace tak, aby EK mohla přijmout rozhodnutí.
Rozsah nezbytných informací závisí na druhu veřejné podpory, která má být poskytnuta. Za účelem
usnadnění přípravy notifikací na straně členských států a jejich posuzování na straně EK vydala EK

_________________________
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V oblasti zemědělství a rybolovu je takovým koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství.
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„notifikační formuláře“ pro veškeré typy veřejné podpory (např. regionální podpora, podpora spojená
se záchranou a restrukturalizací firmy v obtížích, podpora výzkumu, vývoje a inovací, apod.).
39

EK přijímá pouze notifikace zaslané na formulářích obsažených v příloze k Nařízení Komise č. 794/2004.
Pokud nebudou tyto formuláře vyplněny správným způsobem, může je EK vrátit jako neúplné. Od 1.1.2006
40
se notifikace uskutečňuje pouze v elektronické formě, a to prostřednictvím ÚOHS.

EK posoudí notifikaci neprodleně po jejím obdržení v rámci tzv. předběžného posouzení. Toto posouzení
není tak důkladné jako formální šetření, které může následovat. Tato fáze notifikační procedury –
předběžné posouzení – končí rozhodnutím EK. EK přijme rozhodnutí do dvou měsíců po obdržení úplné
notifikace. Mohou být přijata následující rozhodnutí:
 oznamované opatření nepředstavuje veřejnou podporu EU;
 oznamované opatření představuje veřejnou podporu EU, avšak EK zjistí, že neexistují žádné
pochybnosti o jeho slučitelnosti s principy společného trhu;
 pokud EK zjistí, že existují pochybnosti a slučitelnosti oznamovaného opatření s principy společného
trhu, přijme „rozhodnutí o zahájení formálního šetření“.
Pokud EK přijme rozhodnutí uvedené v bodu 1 nebo 2, je notifikační procedura ukončena a členský stát
může zahájit realizaci dané podpory. Pokud však EK rozhodne o zahájení formálního šetření, vstupuje
notifikační procedura do druhé fáze.
EK zahájí formální šetření v případě, že na základě předběžného posouzení zjistí, že existují pochybnosti
o slučitelnosti oznamovaného opatření s principy společného trhu. Účelem formálního šetření je zajistit
komplexní posouzení daného případu prostřednictvím dalšího zkoumání sporných záležitostí společně
s příslušným členským státem a na základě vyslechnutí názorů zainteresovaných stran. Rozhodnutí
o zahájení formálního šetření vychází ze souhrnu příslušných faktických a právních okolností
a z předběžného posouzení EK, které se týká povahy navrhovaného opatření a poukazuje na pochybnosti,
co se týče jeho slučitelnosti s principy společného trhu. Členské státy a další zainteresované strany
(tj. osoby, organizace či sdružení organizací, jejichž zájmy mohou být ovlivněny poskytnutím podpory,
zejména příjemci této podpory, konkurenční organizace a profesní asociace) jsou vyzvány, aby sdělily své
připomínky.
EK může uzavřít formální šetření přijetím některého z následujících rozhodnutí:
 „nejde o veřejnou podporu EU“: jde o případ, kdy EK zjistí, že po vhodné úpravě ze strany příslušného
členského státu oznamované opatření nepředstavuje veřejnou podporu EU;
 „kladné rozhodnutí“: jde o případ, kdy EK zjistí, že pochybnosti (vzniklé na základě předběžného
posouzení) o slučitelnosti oznamovaného opatření s principy společného trhu byly vhodnou úpravou
na straně příslušného členského státu odstraněny, a EK rozhodne, že podpora je slučitelná s principy
společného trhu;
 „podmíněné rozhodnutí“: EK může kladné rozhodnutí doplnit podmínkami, za kterých lze podporu
považovat za slučitelnou s principy společného trhu, a stanovit povinnosti, které umožní sledovat, zda je
příslušné rozhodnutí naplňováno;

_________________________
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Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.
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V případě veřejné podpory poskytované do oblasti zemědělství prostřednictvím Ministerstva zemědělství.
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 „záporné rozhodnutí“: EK může dojít k závěru, že oznamované opatření není slučitelné s principy
společného trhu a že nebude realizováno.
Pokud stát poskytl podporu předtím, než EK přijala příslušné rozhodnutí, hovoří se o tzv. „nezákonné
veřejné podpoře“. V případě nezákonné veřejné podpory EU uplatňuje EK v zásadě stejný „dvoufázový“
postup: předběžné posouzení a v případě nutnosti formální šetření.
V případě poskytnutí veřejné podpory EU bez předchozího rozhodnutí EK („nezákonná podpora“) zahrnuje
postup některé specifické kroky: EK musí bez prodlení prošetřit informace o údajné nezákonné podpoře
bez ohledu na zdroj těchto informací (např. tisk či stížnost konkurenta příjemce podpory). EK není při svém
rozhodování omezena v zásadě žádnými časovými lhůtami. Než EK přijme konečné rozhodnutí
o slučitelnosti dané podpory s principy vnitřního trhu, může vydat „příkaz k pozastavení podpory“, který
pozastavuje realizaci jakékoliv nezákonné podpory. V případě, že jsou splněna určitá kritéria, může vydat
„příkaz k navrácení podpory“, který zakládá povinnost navrácení jakékoliv nezákonné podpory.
„Příkaz k navrácení podpory“ (možná, ale nepříliš běžná praxe) nelze zaměňovat s „rozhodnutím
o navrácení podpory“ ze strany EK. „Příkaz k navrácení podpory“ je opatření, které může EK přijmout
předtím, než posoudí, zda je nezákonná podpora slučitelná s principy vnitřního trhu, avšak pouze
při splnění určitých kritérií.
„Rozhodnutí o navrácení podpory“ je standardním důsledkem zjištění, že nezákonná veřejná podpora EU
není slučitelná s principy vnitřního trhu. Podpora, která má být navrácena v souladu s „rozhodnutím
o navrácení podpory“, musí zahrnovat úrok podle příslušné úrokové sazby, kterou stanoví EK. Úrok se
počítá od data, kdy byla nezákonná podpora dána k dispozici příjemci, do data jejího navrácení. Navrácení
podpory bude provedeno v souladu s postupy, které jsou stanoveny zákony daného členského státu,
pokud tyto zákony umožňují neprodlené a faktické provedení tohoto rozhodnutí EK. Pokud dojde
k jakémukoliv prodlení v realizaci „rozhodnutí o navrácení podpory“ (EK obvykle požaduje informace o jeho
provedení dva měsíce od data vydání), může EK předat tuto záležitost přímo ESD.
V ČR upravuje pravidla navrácení veřejné podpory Zákon o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU.
Podle § 7 tohoto Zákona platí, že pokud rozhodne EK o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné
podpory, je příjemce povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit poskytovateli, případně jeho právnímu
nástupci, a to včetně úroků stanovených EK. Poskytovatel je pak povinen bez zbytečného odkladu učinit
veškerá nezbytná opatření k zajištění splnění zmíněné povinnosti. Za tím účelem poskytovatel příjemce
neprodleně vyzve k navrácení veřejné podpory. Po marném uplynutí lhůty k navrácení nebo prozatímnímu
navrácení veřejné podpory poskytovatel rozhodne o jejím odnětí příjemci, popřípadě, nelze-li takto
postupovat, podá proti příjemci žalobu u soudu.
4.1.5 Podpora de minimis
Za veřejnou podporu se nepovažuje podpora malého rozsahu, tzv. de minimis, neboť nemá dopad
na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Při jejím poskytování však musí
být dodrženy podmínky, které jsou obsaženy v Nařízení de minimis. Podle čl. 2 odst. 1 Nařízení de minimis
platí, že pokud konkrétní podpory splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 až 5 Nařízení de minimis, má
se za to, že nesplňují všechna kritéria čl. 107 odst. 1 SFEU a nepodléhají proto oznamovací povinnosti
podle čl. 108 odst. 3 SFEU.
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Poskytovatel může poskytnout příjemci podporu na jakýkoli účel za podmínky, že výše této podpory spolu
s ostatními podporami, které mají charakter de minimis a které příjemce obdržel za dobu předchozích tří
41
fiskálních let, nepřekročí výši 200.000 EUR. Podle čl. 2 odst. 2 Nařízení de minimis se tento strop uplatní
nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je podpora poskytnutá
členským státem EU zcela nebo částečně financována ze zdrojů EU.
Podle čl. 2 odst. 3 Nařízení de minimis se tento strop vztahuje na skutečně vyplacený příspěvek (angl.
cash grant). U všech použitých částek se jedná o hrubé částky, tj. před srážkou přímé daně nebo jiných
poplatků. Je-li podpora poskytnuta jinak než formou příspěvku, stanoví se její výše podle hrubého
ekvivalentu příspěvku podpory.
Nařízení de minimis lze použít pouze na transparentní typy podpor, popř. na takové typy opatření, u nichž
je možné přesně vyčíslit výši podpory. Za transparentní podporu lze považovat podporu, pro niž lze přesně
vypočíst hrubý ekvivalent grantu ex ante bez potřeby provádět hodnocení rizik.
Podpory de minimis jsou centrálně evidovány v registru dle § 3a Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné
podpory EU a přístupny dálkovým přístupem (jsou označovány jako podpory malého rozsahu).
Poskytovatel podpory je povinen do 5 pracovních dnů ode dne jejího poskytnutí zaznamenat do centrálního
registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci. Od 1.1.2012 budou navíc
poskytovatelé povinni před poskytnutím podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit, zda
poskytnutím podpory nedojde k překročení limitu stanoveného příjemci v přímo použitelném předpisu ES.
4.2

Příklady regulační praxe ve SGEI v ČR – síťová odvětví

4.2.1 Principy Zákona o elektronických komunikacích
V Zákoně o elektronických komunikacích je možno vysledovat principy, které by bylo možno využít
i v oblasti SSGI, včetně sociálních SGEI. V Zákoně o elektronických komunikacích je zaveden institut
„opatření obecné povahy“, který stanovuje práva a povinnosti vycházející z tohoto zákona.
Vztahuje se na osoby, které zajišťují sítě elektronických komunikací nebo poskytují služby elektronických
komunikací. Každé opatření obecné povahy včetně všeobecného oprávnění, jejichž vydávání patří do
kompetence regulátora, tj. Českého telekomunikačního úřadu, musí být před tím, než nabude platnosti,
veřejně konzultováno.
Institut veřejných konzultací, kterým je nutno podrobovat uvedená opatření obecné povahy, je nástrojem,
kterým lze v určených případech pružně a levně zjistit reakce a stanoviska několika desítek až stovek
zainteresovaných subjektů. Ze zavedení těchto nových nástrojů regulace mají mít v konečné fázi užitek
nejen sami podnikatelé, ale i uživatelé služeb elektronických komunikací.
Právní úprava v Zákoně o elektronických komunikacích vyžaduje zásadně uplatňování „všeobecných
oprávnění“. Ta stanovují základní podmínky pro výkon komunikační činnosti, které musí právnické
a fyzické osoby na trhu elektronických komunikací dodržovat. Všeobecné oprávnění je opatření obecné
povahy regulačního úřadu, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující
se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací a na provozování přístrojů a
které je závazné pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnosti stanovené tímto zákonem.

_________________________
41

V kontextu ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je fiskální rok ekvivalentem
tzv. hospodářského roku dle tohoto zákona.
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Podle práva EU je aplikována koncepce univerzální služby, v jejímž rámci má být zajištěno poskytování
definovaného souboru služeb, které musí být ve stanovené kvalitě dostupné na celém území státu všem
koncovým uživatelům a s ohledem na vnitrostátní podmínky za dostupnou cenu. Pro zajištění poskytování
uvedených služeb může regulační úřad uložit jejich poskytování jako povinnost vhodnému subjektu.
Jestliže povinnost poskytovat některou z uvedených služeb představuje pro daného podnikatele
nespravedlivé břemeno, je možné kompenzovat čisté náklady poskytování univerzální služby, jejichž výši
stanoví regulační úřad.
Regulační úřad vychází při stanovení povinného subjektu z analýzy stavu telekomunikačního trhu
a z výsledků konzultací s dotčenými subjekty. Vyplývá-li ze závěrů analýzy, že definované služby,
včetně jejich rozsahu a kvality, jsou zajištěny dostatečně, regulační úřad tuto povinnost neuloží, popř. již
uloženou povinnost zruší.
Povinnost poskytovat univerzální službu se ukládá pouze v případě, že na trhu nejsou tyto služby
v požadovaném rozsahu, kvalitě a ceně dostupné díky tržním silám. Proces ukládání povinností univerzální
služby je v souladu s požadavkem transponované směrnice EU na „zajištění nejúčinnějšího
a nejpřiměřenějšího přístupu“ a „snahu o minimalizaci negativních dopadů na trh“ upraven tak, že se jedná
o výběrové řízení, kterému předchází konzultace se zainteresovanými subjekty.
Nebude-li takto poskytovatel vybrán, regulační úřad má oprávnění povinnost uložit nejvhodnějšímu
subjektu.
Z výše uvedeného lze zobecnit, že:
 důležité místo hrají výkonové ukazatele;
 regulátor má možnost stanovit povinnost ve prospěch zákazníků nad rámec původního závazku
poskytovatele, která je mu pak kompenzována;
 zvláštním nástrojem legislativní techniky je používání opatření obecné povahy.
4.2.2 Principy Energetického zákona
Energetický zákon obsahuje některé principy, jež by bylo možno taktéž aplikovat i v oblasti SSGI, včetně
sociálních SGEI. Energetický zákon poskytuje ucelený rámec pro regulaci podnikání v energetice.
Energetický zákon nově zavedl instituty operátora trhu, oprávněného zákazníka, chráněného zákazníka
atd.
Podnikat v energetických odvětvích na území ČR mohou za podmínek stanovených Energetickým
zákonem pouze fyzické či právnické osoby, které jsou držiteli licence udělené Energetickým regulačním
úřadem.
Licence se uděluje fyzické nebo právnické osobě. V případě právnické osoby musí tato osoba ustavit
odpovědného zástupce. Důležitou podmínkou pro udělení licence je prokázání finančních
a technických předpokladů k licencované činnosti (vlastnický nebo nájemní vztah k energetickému
zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti apod.). V případě nájemného musí žadatel
o licenci doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelům vymezeným tímto
zákonem, a to nejméně na dobu, pro kterou je žádáno udělení licence.
Energetický regulační úřad rozhoduje zejména o udělení, změně nebo zrušení licence, o uložení povinností
a podmínek dodávek nad rámec licence a o regulaci cen energie. Za tím účelem Energetický regulační
úřad stanoví zvláštním předpisem požadovanou kvalitu dodávek energie a služeb, způsob výběru
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držitele licence pro výkon povinností dodávek nad rámec licence, pravidla pro organizování trhu
s elektřinou a plynem atd.
Z uvedeného tedy plyne:
 výběr poskytovatele služby na základě výkonových ukazatelů;
 oprávnění regulačního úřadu vydávat zvláštní opatření obecné povahy;
 časové omezení držení licence;
 oprávnění regulačního úřadu stanovit poskytovateli služby povinnost nad rámec jeho původního
závazku.
4.3

Příklady regulační praxe ve SGEI v ČR – veřejné dopravní služby

Prvním nařízením jako právním předpisem EU přímo závazným na území členských zemí bylo v případě
SGEI Nařízení o veřejných dopravních službách z roku 2007. Toto nařízení bylo pro ČR implementováno,
ačkoliv to nebylo výslovně nutné – zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů. Mnohé instituty a legislativní řešení obsažené v Nařízení o veřejných
dopravních službách odráží přístupy, které by bylo možné zobecnit i pro jiné kategorie SGEI, včetně
sociálních SGEI.
Toto nařízení se vztahuje na služby obecného hospodářského zájmu (SGEI), a to v odvětví veřejné
přepravy cestujících. Podle odstavce 5 preambule tohoto nařízení mnoho služeb v pozemní přepravě
cestujících, které jsou z hlediska obecného hospodářského zájmu nezbytné, nemůže být v současné době
provozováno na obchodním (komerčním) základě. Příslušné orgány členských států musí mít možnost
zasáhnout s cílem zajistit poskytování těchto služeb. Mechanismy, které mohou tyto orgány využívat
pro zajištění poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, jsou pak v Nařízení o veřejných
dopravních službách identifikovány zejména tyto:
 udělování výlučných práv provozovatelům veřejných služeb,
 poskytování finančních kompenzací provozovatelům veřejných služeb a
 vymezení obecných pravidel v oblasti provozování veřejné dopravy, která se týkají všech
42
provozovatelů.
Pokud si členské státy zvolí v souladu s Nařízením o veřejných dopravních službách možnost vyloučit
z oblasti působnosti tohoto nařízení určitá obecná pravidla, měl by se použít obecný režim pro veřejné
podpory EU. Z hlediska práva EU přitom není podstatné, zda budou veřejné služby v přepravě cestujících
provozovány veřejnými nebo soukromými podniky.
Podle čl. 3 Nařízení o veřejných dopravních službách je možné uzavírat smlouvy o veřejných službách,
ve kterých musí být jasně vymezeny závazky veřejné služby, které musí provozovatel veřejných služeb
plnit, a dotčené územní oblasti; objektivním a transparentním způsobem předem stanoveny ukazatele,
na základě kterých se vypočítá platba případné kompenzace, a povaha a rozsah případných udělených
výlučných práv, způsobem, který zabraňuje nadměrnému poskytnutí kompenzací. Smlouvy o veřejných
službách dále musí vymezit způsoby rozdělování nákladů spojených s poskytováním služeb.

_________________________
42

Taktéž prostřednictvím tzv. opatření obecné povahy.
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Podle čl. 4 odst. 3 Nařízení musí být doba trvání smluv o veřejných službách omezena a nesmí překročit
deset let v případě autokarové a autobusové dopravy a 15 let v případě služeb v přepravě cestujících
po železnici nebo jinými druhy drážní dopravy. Doba trvání smluv o veřejných službách vztahujících
se na několik druhů dopravy je omezena na 15 let, pokud doprava po železnici nebo jiné druhy drážní
dopravy představují více než 50 % hodnoty příslušných služeb. Je-li to odůvodněno amortizací kapitálu ve
vztahu k výjimečným investicím do infrastruktury, kolejových vozidel nebo vozidel a je-li smlouva
o veřejných službách uzavřena na základě spravedlivého nabídkového řízení, může mít smlouva o
veřejných službách delší dobu trvání.
Na písemnou žádost EK jí podle čl. 6 odst. 2 Nařízení o veřejných dopravních službách členské státy
sdělí do tří měsíců nebo v jiné delší lhůtě, která může být v žádosti stanovena, veškeré informace,
které EK považuje za nezbytné pro určení, zda jsou poskytnuté kompenzace slučitelné s Nařízením
o veřejných dopravních službách.
V případě přerušení služeb nebo v případě bezprostředního rizika vzniku takové situace může příslušný
orgán přijmout mimořádné opatření. Toto mimořádné opatření má podobu přímého uzavření smlouvy
nebo formální dohody o rozšíření smlouvy o veřejných službách nebo požadavku vykonat určité závazky
veřejné služby. Uzavření smlouvy o veřejných službách nebo její prodloužení prostřednictvím
mimořádného opatření nebo uložení povinnosti vykonat takový závazek by neměly překročit dva roky.
Není-li to vnitrostátním právem zakázáno, může kterýkoli příslušný místní orgán, bez ohledu na to, zda se
jedná o samostatný orgán nebo skupinu orgánů poskytujících integrované veřejné služby v přepravě
cestujících, rozhodnout o tom, že bude veřejné služby v přepravě cestujících poskytovat sám, nebo že
uzavře smlouvu o veřejných službách přímo s právně samostatným subjektem, nad kterým vykonává
příslušný místní orgán, nebo v případě skupiny přinejmenším jeden příslušný místní orgán, kontrolu
43
podobnou té, kterou vykonává nad svými vlastními útvary (tzv. interním poskytovatelem). Pokud
příslušný místní orgán vydá takové rozhodnutí, platí podle čl. 5 odst. 2 Nařízení následující:
 (a) za účelem určení, zda příslušný místní orgán vykonává takovou kontrolu, je třeba vzít v úvahu
faktory jako míra zastoupení ve správních, řídících nebo dozorčích orgánech, související upřesnění
ve stanovách, vlastnictví, skutečný vliv a kontrola nad strategickými rozhodnutími a jednotlivými
rozhodnutími v rámci řízení. V souladu s právem Společenství není stoprocentní vlastnictví příslušným
orgánem veřejné správy, zejména v případě partnerství veřejného a soukromého sektoru, nezbytnou
podmínkou určení, že jde o kontrolu ve smyslu tohoto odstavce, převažuje-li veřejný vliv a může-li být
44
kontrola určena podle jiného hlediska;
 (b) podmínkou pro použití tohoto odstavce je, že vnitřní provozovatel a všechny subjekty, které tento
provozovatel může byť i minimálně ovlivňovat, vykonává svou činnost ve veřejné přepravě cestujících
na území v působnosti příslušného místního orgánu, bez ohledu na jakékoli vnější linky nebo jiné
vedlejší části dané činnosti zasahující do území v působnosti sousedních příslušných místních orgánů,
a neúčastní se nabídkových řízení týkajících se poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících
45
organizovaných mimo území v působnosti příslušného místního orgánu;

_________________________
43

Uvedené ustanovení je obdobou obecné výjimky pro in-house, jak byla definována rozsudky ESD (zejména C-107/98 Teckal),
blíže viz kapitola 2 této dílčí analýzy. Zároveň se jedná o první případ, kdy jsou tato pravidla kodifikována v sekundárním právu
EU.

44

Tato podmínka je tedy méně striktní než v obecných in-house vztazích, ve kterých je naopak 100 % vlastnictví veřejným sektorem
podmínkou (viz rozsudek ESD C-26/03 Stadt Halle).

45

V rámci kritéria výkonu činnosti je naopak Nařízení striktnější než jsou výkladová pravidla vyplývající z rozsduků ESD (zejména
C-340/04 Carbotermo), na druhou stranu je však z hlediska praktické aplikace a právní jistoty jednoznačnější.
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 (c) bez ohledu na písmeno (b) se vnitřní provozovatel může účastnit spravedlivých nabídkových řízení
dva roky před skončením s ním přímo uzavřené smlouvy o veřejných službách za podmínky, že bylo
přijato konečné rozhodnutí podřídit veřejné služby v přepravě cestujících zahrnuté ve smlouvě
s vnitřním provozovatelem spravedlivému nabídkovému řízení a s vnitřním provozovatelem nebyla
přímo uzavřena žádná jiná smlouva o veřejných službách;
 (d) v případě neexistence příslušného místního orgánu se písmena (a), (b) a (c) použijí na vnitrostátní
orgán ve prospěch územní oblasti, která není celostátní, za podmínky, že se vnitřní provozovatel
neúčastní nabídkových řízení týkajících se poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících
organizovaných mimo oblast, pro kterou byla smlouva o veřejných službách uzavřena;
 (e) pokud přichází v úvahu využití subdodávek, je vnitřní provozovatel povinen poskytovat převážnou
část veřejných služeb v přepravě cestujících sám.
Zobecníme-li poznatky z přístupu k Nařízení o veřejných dopravních službách, je možno poukázat zejména
na následující:
 možná doba trvání smlouvy o veřejných službách je maximálně 10 až 15 let a je omezená;
 důležité místo ve SGEI hrají výkonové ukazatele (i v případě přímého uzavření smluv musí zveřejnit
příslušný organ cíle kvality, jako je přesnost a spolehlivost, a příslušné odměny a sankce);
 zvláštním nástrojem legislativní techniky je používání obecných opatření;
 je dán důraz na kontrolu pravidel SGEI, přičemž je stanovena povinnost členských států sdělit EK
ve lhůtě tří měsíců veškeré informace, které EK považuje za nezbytné pro určení, zda jsou poskytnuté
kompenzace slučitelné s Nařízením o veřejné dopravě;
 vnitřní provozovatel (tzv. in-house poskytovatel) je vymezen šířeji než ve Směrnici o veřejných
zakázkách, přičemž má omezenou roli v hospodářské soutěži;
 zvláštní pojetí předběžného opatření - pravděpodobně s ohledem na omezenou nabídku s cílem přilákat
více poskytovatelů do budoucna.
4.4

Cenové předpisy

Jak již bylo podotknuto výše, Nová směrnice o průhlednosti finančních vztahů stanoví, že subjekty, kterým
je vyplácena vyrovnávací platba za veřejnou službu a které jsou zároveň činné nejen v oblasti veřejné
služby, ale i na jiných trzích otevřených soutěži, jsou povinny zřídit oddělené účty pro tyto činnosti. Bližší
rozbor Nové směrnice o průhlednosti finančních vztahů je podán v kapitole 3.
V oblasti cenových předpisů aplikovatelných na sociální služby je nutno zmínit Zákon o cenách. Maximální
výše úhrady jednotlivých sociálních služeb je totiž dána Vyhláškou o sociálních službách. Zákon o cenách
se pak v obecné rovině vztahuje na regulaci cen. Regulací cen se podle Vyhlášky o sociálních službách
rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení
postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich
užíváním cenovými orgány. Maximální výše úhrady je dána Vyhláškou o sociálních službách pro každý
jednotlivý druh služby zvlášť.
Bližší údaje, včetně konkrétní výše příspěvku, lze nalézt právě ve Vyhlášce o sociálních službách
a přesahuje rámec této dílčí analýzy.
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5. Analýza transpozice pravidel EU
v oblasti veřejné podpory SSGI do práva
ČR a dopadu na jejich financování
5.1

Sociální služby v širším a užším smyslu

Ve vztahu k právu EU je třeba rozlišovat pojem „sociální služby“ v širším smyslu tak, jak je chápán v právu
EU a úzké pojetí toho pojmu dle Zákona o sociálních službách. O vymezení „sociálních služeb“ jako
obecné kategorie služeb se pokusila EK v rámci svého sdělení „O provádění lisabonského programu
Společenství: sociální služby obecného zájmu v Evropské unii“ a následně i ve Sdělení Komise
o sociálních SGEI z roku 2007.
EK vymezila konkrétně dvě kategorie sociálních SGI:

46

 (1) zákonné systémy a doplňkové systémy sociální ochrany v různých organizačních formách
(vzájemných nebo profesních), pokrývající základní životní rizika, jako jsou rizika související se zdravím,
stářím, pracovními úrazy, nezaměstnaností, důchodem, zdravotním postižením;
 (2) ostatní základní služby poskytované přímo osobě, jejichž cílem je obecně zajištění prevence
a sociální soudržnosti, poskytující individualizovanou pomoc s cílem usnadnit začlenění osob
do společnosti a zaručit jim výkon jejich základních práv.
Právě do druhé kategorie sociálních SGI spadají sociální služby dle Zákona o sociálních službách. Avšak
oproti členění druhů sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách (služby sociálního poradenství,
sociální péče a sociální prevence), je zajímavé vnitřní členění druhé výše uvedené kategorie sociálních
SGI na následující subkategorie:
 (i) pomoc osobám, které musejí zvládnout bezprostřední životní situace nebo krize (např. zadluženost,
nezaměstnanost, drogovou závislost, rozpad rodiny);
 (ii) činnosti, jejichž cílem je zajistit, aby dotyčné osoby získaly schopnosti nezbytné k jejich úplnému
začlenění do společnosti (rekvalifikace, jazykové vzdělání pro přistěhovalce), a zejména na trhu práce
(odborná příprava, nové profesní zařazení); tyto služby doplňují a podporují úlohu rodiny v péči
poskytované zejména nejmladším a nejstarším osobám;
 (iii) činnosti, jejichž cílem je zajistit začlenění osob majících dlouhodobé potřeby související
se zdravotním postižením nebo zdravotním problémem;
 (iv) sociální bydlení, tedy poskytování bydlení znevýhodněným osobám nebo sociálním skupinám.
Přehled stavu problematiky sociálních služeb v širším smyslu na úrovni EU je obsahem oddílu 5.2 níže,
zatímco oddíl 5.3 je věnován analýze sociálních služeb v užším smyslu dle Zákona o sociálních službách.

_________________________
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Viz str. 16 Příručky o SGEI.
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5.2

Sociální služby v širším smyslu – přehled stavu v EU

5.2.1 Velikost odvětví a strukturální zvláštnosti
Jak je uvedeno ve sdělení EK nazvaném Provádění lisabonského programu Společenství: Sociální služby
47
obecného zájmu v Evropské unii , „mezi sociální služby patří zákonné systémy a doplňkové systémy
sociální ochrany mající rozmanité formy organizace (vzájemné nebo profesní) a další základní služby,
které jsou poskytovány přímo určité osobě a mají význam pro prevenci a sociální soudržnost, jako jsou
služby sociální pomoci, služby v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, sociální bydlení, služby v oblasti péče
o dítě a dlouhodobé péče“.
Statistické údaje o sociálních službách jsou často součástí údajů o zdravotnických službách a specifické
informace o různých pododvětvích jsou velmi vzácné. Zdravotnické a sociální služby tvoří společně asi 5 %
celkové hospodářské produkce v EU-27 a poskytují 21,4 milionu pracovních míst, přičemž se míra
zaměstnanosti v odvětví rovná 10 %. Jak je však podrobněji vysvětleno níže, dvě důležité služby –
dlouhodobá péče a sociální bydlení – mohou v některých členských státech představovat více než 2 %
HDP.
V závislosti na konkrétním členském státě zajišťují sociální služby buď pouze jen orgány veřejné správy
anebo kombinace soukromých a veřejných poskytovatelů. V některých zemích již existuje rozvinutý trh
služeb dlouhodobé péče, na kterém veřejní a soukromí provozovatelé navzájem soutěží.
Sociální služby jsou poskytovány především na místní úrovni malými provozovateli s pověřením od orgánů
veřejné správy. Avšak v některých oblastech se vyskytují velcí poskytovatelé služeb, kteří mají pobočky
v několika členských státech.
5.2.2 Dlouhodobá péče48
Služby dlouhodobé péče mají v různých zemích EU různou podobu: patří mezi ně služby poskytované
v ústavních zařízeních pro dlouhodobý pobyt („služby dlouhodobé pobytové péče“), služby poskytované
v rámci denních center a dalších komunitních zařízeních („služby dlouhodobé péče v rámci komunit“) a
služby poskytované příjemcům v jejich vlastní domácnosti („služby domácí péče“). V rámci EU rovněž
existují značné rozdíly v dostupnosti služeb, jejíž škála sahá od skandinávských zemí, kde je vysoká
závislost na formálních službách sociální péče, až po jiné části Evropy, jako jsou Portugalsko, Španělsko a
Řecko, kde se v poskytování péče tradičně spoléhá na rodinné příslušníky a kde poskytování formálních
služeb dlouhodobé péče zůstává velmi řídkým jevem.
5.2.3 Služby v oblasti předškolního vzdělávání a péče
Většina zemí v EU zavedla samostatná pravidla a správní orgány zvlášť pro služby v oblasti předškolního
vzdělávání a zvlášť pro služby v oblasti péče o dítě, ačkoli v praxi se oba tyto druhy služeb značně
překrývají.

_________________________
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Sdělení Komise – Provádění lisabonského programu Společenství – Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii, KOM(2006)
177 v konečném znění, ze dne 26. dubna 2006.
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Dále uvedené údaje jsou převzaty z „Pracovního dokumentu útvarů Komise. Uplatňování pravidel pro státní podporu na služby
obecného hospodářského zájmu od roku 2005 a výsledky veřejné konzultace. SEC(2011) 397“.
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5.2.4 Služby zaměstnanosti
Služby v oblasti zaměstnanosti se po celé EU během posledního desetiletí značně změnily. Došlo
k posunu směrem ke společnému poskytování pasivních a aktivních služeb, založenému na konceptu práv
a povinností, kde se více očekává od uživatelů těchto služeb, jakož i od služeb samotných. Možná největší
změnou bylo větší zapojení soukromých poskytovatelů služeb alespoň u některých služeb v oblasti
zaměstnanosti, jakož i větší míra outsourcingu a subdodávek od veřejných k soukromým poskytovatelům,
pokud jde o určité funkce.
5.2.5 Sociální bydlení
Poskytování sociálního bydlení v EU zahrnuje výstavbu, pronájem nebo prodej a údržbu obydlí
za dostupné ceny, jakož i jejich přidělování a správu, což může rovněž zahrnovat správu sídlišť a celých
čtvrtí. Stále více může správa sociálního bydlení zahrnovat i sociální aspekty: pečovatelské služby jsou
například součástí programů bydlení nebo přestěhování pro určité skupiny nebo služeb správy dluhů pro
domácnosti s nízkými příjmy. Většinou však tuto pečovatelskou složku zastřešují zvláštní pečovatelské
instituce, které spolupracují s poskytovateli sociálního bydlení.
49

Podle EUROSTATu činí veřejné výdaje na sociální bydlení v průměru 0,6 % HDP EU-27 . Členské státy,
které mají veřejné výdaje vyšší než průměr EU, patří většinou do EU-15 (včetně Německa, Francie,
Švédska, Dánska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska).
5.2.6 Předpisový rámec
U sociálních SGEI je posouzení slučitelnosti založeno na Altmarském balíčku. Neexistují žádná pravidla
EU specifická pro toto odvětví. Podle Rozhodnutí SGEI je však podpora zařízení sociálního bydlení vyňata
z oznamovací povinnosti bez ohledu na výši příslušné náhrady za předpokladu, že jsou splněny podmínky
uvedené v Rozhodnutí SGEI.
Kulturní služby jsou v tomto ohledu zvláštní případ, jelikož se na ně podle čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU
vztahuje zvláštní výjimka ze zákazu veřejné podpory. To však nebrání tomu, aby byly považovány
za SGEI, a to do té míry, v jaké splňují nezbytné požadavky.
5.2.7 Rozhodovací praxe EK podle Sdělení Komise – Provádění lisabonského
programu Společenství – Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii
Dlouhodobá péče. EK obdržela stížnosti od konkurentů ze soukromého sektoru v Německu a Nizozemsku
ohledně financování veřejných poskytovatelů dlouhodobé péče. Dotyčné veřejné financování bylo
posouzeno a shledáno v souladu s požadavky Altmarského balíčku.
Sociální bydlení. Dne 15. prosince 2009 přijala EK důležité rozhodnutí o sociálním bydlení v Nizozemsku,
kterým se prohlašuje, že nizozemský systém sociálního bydlení je v souladu s pravidly EU pro státní
50
podporu podle čl. 106 odst. 2 SFEU . Toto kladné rozhodnutí je založeno na nizozemských závazcích
uvést stávající systém do souladu s pravidly EU pro státní podporu. Zejména se státní financování nesmí

_________________________
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EUROSTAT, Statistical books, ISSN 1681-9365, Evropská sociální statistika – Sociální ochrana – Výdaje a příjmy, Údaje
za období let 1997 až 2005.
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Věc N 642/2009, Projet d´appui spécifique aux associations de logement pour les approches de district (Úř. věst. C 31, 9.2.2010,
s. 6-7).
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používat pro komerční činnosti a
podle sociálních objektivních kritérií.
5.3

bydlení

je

nutno

přidělovat

průhledným

způsobem

Analýza dotací u SSGI v ČR

5.3.1 Úvodní poznámky a výhrady k závěrům dle dílčí analýzy
Z hlediska práva EU vztahujícího se na veřejnou podporu se v oblasti sociálních služeb dle Zákona
o sociálních službách vyskytují naprosto většinově dotace investiční a provozní, tj. nikoliv v zásadě jiné
formy podpor jako jsou např. záruky, poskytování zvýhodněných úvěrů apod.
Je zřejmé, že orgán veřejné moci může rozhodnout o poskytnutí podpory na výdaje, které souvisejí
s plněním sociálního úkolu obecného zájmu externím subjektem. Tento finanční příspěvek (podpora) je
určen na vyrovnání výdajů, které vyplývají z plnění úkolu v obecném zájmu a které by nevznikly podniku
splňujícímu pouze tržní kritéria, tj. kdyby daná služba byla plně komercionalizovaná. Všechny sociální
služby dle Zákona o sociálních službách obecně splňují kritérium „obecného zájmu“. Avšak jen část
z nich by bylo možné na základě dostupných informací považovat za sociální služby obecného
hospodářského zájmu (SGEI), tj. za ty, u nichž míra komercionalizace nabyla takové intenzity, že je možné
na takové služby nahlížet jako poskytované na trhu.
Na základě Rozsudku Altmark přijala EK prostřednictvím Altmarského balíčku právní předpisy v oblasti
veřejných podpor EU (Rámec SGEI, Rozhodnutí SGEI, Novela Směrnice o průhlednosti finančních
vztahů), které poměrně značně zjednodušily požadavky týkající se finančních příspěvků obdržených
poskytovateli sociálních služeb a které poskytly větší právní jistotu. Problematika však stále není
dostatečně právně jasná a jsou stále oblasti, kde sama EK očekává ještě tento rok přijetí právních
dokumentů, které by měly dané oblasti právní úpravy veřejné podpory EU pro SGEI blíže objasnit.
51
Výkladově spornými body jsou zejména následující:
 rozlišení mezi hospodářskými a nehospodářskými činnostmi v rámci pravidel veřejné podpory EU
a zařazení určitých subjektů mezi podniky;
 limity, kterými pravidla pro veřejnou podporu EU omezují členské státy, když definují určitou
hospodářskou činnost jako SGEI;
 podmínky, za nichž má vyrovnání za výkon některých SGEI poskytnutých na místní úrovni nepříznivý
vliv na obchod mezi členskými státy, a tudíž spadá do působnosti pravidel veřejné podpory EU;
 požadavky, které musí veřejné orgány dodržet v rámci pravidel veřejné podpory EU, když svěřují
určitému podniku výkon SGEI;
 podmínky, za nichž vyrovnání za SGEI nepředstavuje veřejnou podporu EU, protože je na základě
nabídkového řízení vybrán poskytovatel za nejmenší náklady pro společnost nebo protože je účtovaná
cena v souladu s výkonným a správně řízeným podnikem;
 způsob, jak zvýšit soulad mezi uplatňováním pravidel veřejné podpory EU a pravidel pro zadávání
veřejných zakázek;
 souhra mezi pravidly Altmarského balíčku a dalšími odvětvovými pravidly pro SGEI.

_________________________
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Viz str. 7 Sdělení o reformě SGEI.
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Všechny výše uvedené aktivity lze očekávat ve formě legislativních aktů sekundárního práva EU, případně
52
prostřednictvím výkladových stanovisek EK.
Současně je třeba vnímat skutečnost, že při určení, zdali je konkrétní služba obecného zájmu hospodářské
povahy či nikoliv, je nutné posuzovat i stupeň její komercionalizace v čase a mít podrobné analýzy daného
trhu služeb v daném čase. V čase totiž dochází postupně ke komercionalizaci stále více kategorií služeb
obecného zájmu (veřejných služeb), tj. služby, které byly v minulosti zajišťovány výlučně veřejným
sektorem, začínají být postupně poskytovány i soukromým sektorem na tržním nebo částečně tržním
základě. Okamžik, kdy daná služba obecného zájmu již začíná být hospodářskou činností je při současné
právní úpravě v rámci práva EU velmi obtížně určitelná; chybí přesnější pomocná kritéria pro toto určení.
Navíc v situaci ČR na možný tržní charakter těchto služeb působí skutečnost, že jsou současně
mimo dotace do sítě sociálních zařízení poskytovány příspěvky na péči. Tato skutečnost přispívá v zásadě
k tržnímu rozhodování příjemců příspěvků na péči ohledně výdaje, od koho má být daná služba
poskytována, což posiluje povahu sociálních služeb jako hospodářských.
V rámci této dílčí analýzy byly k dispozici souhrnné údaje o dotacích a výnosech poskytovatelů sociálních
služeb, kteří získali v ČR provozní dotaci v roce 2009. Tyto údaje však nebylo možné porovnat s počty
registrovaných poskytovatelů služeb pro jednotlivé služby za rok 2009, protože údaje z registru
poskytovatelů sociálních služeb údajně takové výstupy neumožňují. Současně na celostátní úrovni nejsou
komplexní údaje o provozních dotacích od jiných donátorů než Ministerstva sociálních věcí a krajů.
Kompletně chybí údaje o rozsahu provozních dotací ze strany obcí. Současně, ve vztahu k investičním
dotacím má Ministerstvo sociálních věcí informace jen k investičním dotacím, které mají napojení na státní
rozpočet, tj. nejsou k dispozici údaje o investičních dotacích z rozpočtů krajů a obcí, což je rizikové
z hlediska veřejné podpory EU zejména u pobytových služeb sociální péče.
Všechny tyto faktory, včetně ne zcela aktuálních dat, jsou omezeními, která činí jakékoliv roztřídění
sociálních služeb na nehospodářské na straně jedné a hospodářské na straně druhé (SGEI)
jen rámcovým.
5.3.2 Vyhodnocení statistických dat
Pro účely této dílčí analýzy bylo zpracováno celkem 6 výstupů, které tvoří přílohy k této dílčí zprávě:
 Příloha č. 1: Provozní dotace 2011 – počet registrovaných služeb a poskytnutých provozních
dotací za rok 2011 (stav 16.3.2011)
Z Přílohy č. 1 je zřejmé, že v roce 2011 činí počet registrovaných služeb poskytovatelů, kteří v rámci
1. kola dotačního řízení žádali o dotaci, 4 563. K 16.3.2011 byla těmto zmíněným registrovaným
službám poskytnuta souhrnná podpora ve výši 6 026 338 000 Kč za rok 2011. Nejvyšší počet
registrovaných služeb poskytovatelů, kteří v rámci 1. kola dotačního řízení žádali o dotaci, je přitom
v oblasti odborného sociálního poradenství (658), ovšem v této oblasti není poskytnuta většina
finančních prostředků na dotace.
Největší finanční provozní dotace byly k 16.3.2011 evidovány ve prospěch domovů pro seniory
(2 034 610 000 Kč), domovů pro osoby se zdravotním postižením (1 290 794 000 Kč), s odstupem
následovány domovy se zvláštním režimem (600 769 000 Kč), tj. u pobytových služeb sociální péče.

_________________________
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Více, viz kapitola 4 dílčí analýzy 1 (Analýza primárního práva Společenství) a dílčí analýza 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů
ESD).
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 Příloha č. 2: Provozní dotace sociální služby 2009 - minima, maxima a průměry provozních
dotací za rok 2009 po druzích služeb a jednotlivých službách (stav 2009)
Z Přílohy č. 2 vyplývá, že podobná byla situace i v roce 2009, kdy největší dotace byla poskytnuta
domovům pro seniory (3 259 293 Kč), poté domovům pro osoby se zdravotním postižením (2 787 875
Kč) a následně domovům se zvláštním režimem (2 110 209 Kč). Současně jsou vidět minimální,
maximální a průměrné hodnoty provozních dotací po druzích i jednotlivých sociálních službách.
 Příloha č. 3: Investiční dotace 2009 – investice dle druhů služeb a jednotlivých služeb (stav 2009)
Z Přílohy č. 3 plyne, že souhrnně bylo poskytnuto nejvíce finančních prostředků na dotace pro domovy
pro seniory (316 249 000 Kč) a domovům pro osoby se zdravotním postižením (66 323 000 Kč).
 Příloha č. 4: Výnosy 2009 – podíl dotací na poskytování sociálních služeb na celkových
výnosech a podíl úhrad od uživatelů na celkových výnosech (stav 2009)
Na základě Přílohy č. 4 je zřejmé, že podíl dotací na poskytování sociálních služeb na celkových
výnosech byl nejvyšší u tlumočnických služeb (80,70 %) a nejnižší u pečovatelské služby (21,75 %).
Podíl úhrad od uživatelů na celkových výnosech byl nejvyšší u domovů pro seniory (56,36 %),
následován domovy se zvláštním režimem (53,27 %) a domovy pro osoby se zdravotním postižením
(46,69 %). Je tedy zřejmé, že nejvyšší podíl úhrad od uživatelů na celkových výnosech pochází
z pobytových služeb v rámci služeb sociální péče. Tato skutečnost ukazuje i na větší stupeň
komercionalizace těchto služeb, než je tomu u jiných sociálních služeb.
 Příloha č. 5: Registrované služby 2011 – dle jednotlivých služeb (stav 25.3.2011)
Z Přílohy č. 5 plyne, že celkový počet registrovaných poskytovatelů k 25.3.2011 činil 5 769,
z toho nejvíce poskytovatelů pečovatelské služby (784), odborného sociálního poradenství (726) a
domovů pro seniory (488). Současně žádný z těchto poskytovatelů nebyl usazen jinde než v ČR.
 Příloha č. 6: Právní formy 2011 – dle jednotlivých právních forem a skupin právních forem
(25.3.2011)
Z informací v Příloze č. 6 je možno určit, že nejvyšší počet poskytovatelů sociálních služeb podle právní
formy představují příspěvkové organizace (607), sdružení (svaz, spolek, klub: 504), s odstupem
následovány obcemi, příp. městskými částmi hl. m. Prahy (177). Z obchodních společností je
nejobvyklejší právní formou společnost s ručením omezeným (38) a akciová společnost (23).
Jednoznačně největší počet poskytovatelů působí v oblasti služeb sociální péče (1180), poté sociální
prevence (380) a na posledním, třetím místě sociální poradenství (217). V rámci služeb sociální péče
pak největší počet tvoří počet subjektů poskytujících pečovatelskou službu (371), z nichž největší část
(161) tvoří obce (a městské části hl. m. Prahy).
5.4

Kritéria klasifikace sociálních služeb

V dalším textu jsou sociální služby dle Zákona o sociálních službách roztříděny podle níže uvedených
kritérií. Z provedeného třídění by mělo být zřejmé, které služby dle Zákona o sociálních službách je možno
řadit mezi služby obecného zájmu nehospodářské povahy. Z judikatury ESD vyplývá, že i malé částky
podpory (mimo podporu de minimis) jsou schopné narušit soutěž a obchod mezi členskými státy EU; tento
znak podpory se obvykle presumuje.
 Třídění prvního stupně na:
- ostatní služby
-

služby obecného zájmu
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Prostředek třídění: analýza dané služby a obhajitelnost jejího poskytování v obecném zájmu – nesmí
být určeno ve zjevném omylu
Bod 9 a 10 Rámce SGEI
9. Z judikatury Soudního dvora je zřejmé, že s výjimkou odvětví, která jsou upravena pravidly Společenství,
mají členské státy velkou volnost, pokud jde o povahu služeb, jež mohou být považovány za služby
obecného hospodářského zájmu. Je tudíž úkolem Komise zajistit, že tato volnost je uplatňována
bez jakéhokoli zjevného omylu, pokud jde o vymezení služeb obecného hospodářského zájmu.
10. Z čl. 86 odst. 2 vyplývá, že podniky (1) pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
jsou podniky, jimž byl svěřen „zvláštní úkol“. Při vymezování závazků veřejné služby a posuzování, zda
dotčený podnik stanovené závazky plní, by si členské státy měly ve velké míře poskytovat vzájemné
konzultace, zejména s důrazem na uživatele.
 Třídění druhého stupně na:
- služby obecného zájmu nehospodářské povahy
-

služby obecného zájmu hospodářské povahy

Prostředek třídění: analýza, zdali je činnost vykonávána jako podnik (hospodářská povaha)
Definice podniku a jeho hospodářské povahy byla taktéž provedena na úrovni práva ES. "Podnikem"
se rozumí jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní status a způsob
financování. "Veřejným podnikem" se rozumí jakýkoli podnik, nad nímž může veřejná moc přímo nebo
nepřímo vykonávat rozhodující vliv vlastnictvím takového podniku, svou finanční účastí v něm nebo
pravidly, jimiž je řízen, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 1 písm. b) Směrnice o průhlednosti finančních vztahů.
Tento výklad je i potvrzen judikáty ESD v případu Komise v. Itálie (C-35-96, bod 7), kde je za „podnik
(undertaking) je pro účely výkladu pravidel hospodářské soutěže Společenství zahrnuje osobu, která je
účastna hospodářské činnosti, zejména v činnosti spočívající v nabízení zboží a služeb na daném trhu,
bez ohledu na právní státu a způsob, jakým je financována.“
 Třídění třetího stupně služeb obecného zájmu hospodářské povahy:
- podpora (dotace/udělení výlučného práva) nemají vliv na obchod mezi členskými státy
-

podpora (dotace/udělení výlučného práva) mají vliv na obchod mezi členskými státy

Prostředek třídění: analýza účastníků trhu a vlivu fungování trhu na další národní trhy v rámci EU
 Třídění čtvrtého stupně služeb obecného zájmu hospodářské povahy podle prostředku podpory:
- výlučné právo
-

přímá či nepřímá podpora

Prostředek třídění: analýza přístupu na trh dalších účastníků a právní úprava tohoto přístupu (výlučné
právo) a analýza, zda je poskytována přímá či nepřímá podpora (investiční/neinvestiční)
 Třídění pátého stupně služeb obecného zájmu hospodářské povahy v případě, že jde o podporu
na základě přímé či nepřímé podpory:
- splňující pro okruh poskytovatelů služeb hranici de minimis (jiný režim podpory)
-

nesplňující pro okruh poskytovatelů služeb hranici de minimis

Prostředek třídění: analýza objemu přímých a nepřímých podpor účastníků hospodářské soutěže
na daném trhu od různých subjektů veřejné podpory (v tříletém cyklu).
Z provedené analýzy vyplývá, že zásadní pro určení SGEI bude třídění druhého a třetího stupně, kdy bude
nutno určit, zda má daná služba hospodářskou povahu, respektive zda má udělená podpora vliv na obchod
mezi členskými státy. Otázku ohledně vlivu na obchod mezi členskými státy ale není možné posoudit
obecně. Je ji třeba, stejně jako v případě použití pravidla de minimis, bezpečně určit až podle skutkových
okolností konkrétního případu.
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V následujícím textu bude provedeno třídění podle výše uvedených kritérií u všech služeb podle Zákona
o sociálních službách. Sociální služby přitom budou v analýze chápány stricto sensu jako služby, jež jsou
definovány v Zákoně o sociálních službách.
5.5

Posouzení a klasifikace jednotlivých služeb na základě údajů z roku 2009

5.5.1 Sociální poradenství
53

5.5.1.1 Základní sociální poradenství

Podle třídění prvního stupně se jedná o službu obecného zájmu (SGI).
Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
5.5.1.2 Odborné sociální poradenství
Podle třídění prvního stupně se jedná o službu obecného zájmu (SGI).
Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
5.5.2 Služby sociální péče
5.5.2.1 Osobní asistence
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.2 Pečovatelská služba
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.3

Tísňová péče

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).

_________________________
53

De facto se nejedná ani o zvláštní službu. Je poskytována současně s dalšími typizovanými službami dle Zákona o sociálních
službách.

35

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.4

Průvodcovské a předčitatelské služby

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.5

Podpora samostatného bydlení

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.6

Odlehčovací služby

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.7

Centra denních služeb

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
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5.5.2.8

Denní stacionáře

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.9

Týdenní stacionáře

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.10 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně nemůže být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha
č. 2 a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.11 Domovy pro seniory
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
54
zpravidla ano.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně nemůže být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha
č. 2 a průměrná výše provozní dotace).

_________________________
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Osoby, které jsou umisťovány do domovů seniorů, jsou zpravidla zařazovány do těchto zařízení podle věku, aniž by zde byla
zvlášťním způsobem hodnocena majetková situace takové osoby. Osoba s dobrou majetkovou situací by za stejných podmínek
mohla mít např. pronajat byt s tržním nájemným a využívat terénní sociální služby. V tomto smyslu sociálními hledisky
nedefirencovaný výběr osob pro umístění do domova seniorů může pokřivit místní trhy s nájemním bydlením, jehož účastníky
bývají i osoby z jiných členských zemí EU. Tato skutečnost by potenciálně mohla ovlivnit obchod mezi členskými státy. Viz také
výše citované rozhodnutí EK pod poznámkou 42.
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5.5.2.12 Domovy se zvláštním režimem
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně nemůže být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha
č. 2 a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.13 Chráněné bydlení
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.2.14 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.3 Služby sociální prevence
5.5.3.1

Raná péče

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.3.2

Telefonická krizová pomoc

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
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5.5.3.3

Tlumočnické služby

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se jedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
3. Podpora (dotace/udělení výlučného práva) s ohledem na vliv na obchod mezi členskými státy –
zpravidla nikoliv.
4. Podle třídění čtvrtého stupně je zde poskytována přímá či nepřímá podpora.
5. Podle třídění pátého stupně může být zpravidla splněna hranice podpory de minimis. (viz Příloha č. 2
a průměrná výše provozní dotace).
5.5.3.4

Azylové domy

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.5

Domy na půl cesty

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.6

Kontaktní centra

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.7

Krizová pomoc

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.8

Intervenční centra

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.9

Nízkoprahová denní centra

1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
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5.5.3.10 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.11 Noclehárny
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.12 Služby následné péče
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.13 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.14 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.15 Sociálně terapeutické dílny
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.16 Terapeutické komunity
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.5.3.17 Terénní programy
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
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5.5.3.18 Sociální rehabilitace
1. Podle třídění prvního stupně se jedná o SGI (službu obecného zájmu).
2. Podle třídění druhého stupně se nejedná o službu obecné hospodářské povahy (SGEI).
Posouzení z dalších hledisek tak není potřebné.
5.6

Předběžné závěry z dílčí analýzy 3

S ohledem na skutečnosti uvedené v této kapitole je zřejmé, že při současném stavu implementace
unijního práva v oblasti veřejné podpory EU pro SGEI nejsou u sociálních služeb spadajících do kategorie
SGEI v ČR dle Zákona o sociálních službách splněny veškeré podmínky Rozsudku Altmark, a to zejména
s ohledem na absenci benchmarkingových nákladů sociálních SGEI při určitém standardu poskytovaných
služeb. Takový stav by byl ovšem do budoucna žádoucí, neboť při splnění daných podmínek Rozsudku
Altmark by nebyla vyrovnávací platba vynaložená na poskytnutí služeb obecného zájmu vůbec
považována za veřejnou podporu EU, což by umožňovalo veřejnému sektoru do budoucna právně velmi
bezpečné dofinancování sociálních SGEI v plném rozsahu „finační mezery“. Současně by jeho aplikace
zavedla nástroje hospodárnosti, které by mohly tlakem na poskytovatele všech sociálních SGEI zvýšit
poměr kvality a ceny, a to zejména u institucionálních poskytovatelů sociálních SGEI, které jsou i jinak
dominantně financovány z veřejného sektoru (zejména na nejrůznější krajské a obecní příspěvkové
organizace).
První podmínka Rozsudku Altmark stanoví, že subjekt, jenž je příjemcem vyrovnávací platby, musí být
výkonem služby obecného zájmu jasně vymezeným způsobem pověřen a musí být určeno místo
poskytování služeb. Z analýzy vyplývá, že tato podmínka je dle české právní úpravy v zásadě splněna.
Zákon o sociálních službách obsahuje rámcové popisy typizovaných sociálních služeb, které vyjadřují
dostatečně závazek k poskytování sociálních SGEI dle první podmínky Rozsudku Altmark. Je tedy
na konkrétních rozhodnutích o udělení podpor na sociální SGEI, aby toto třídění respektovaly, případně
ještě blíže nad rámec první podmínky blíže specifikovaly obsah závazku k poskytování dotovaných sociální
SGEI.
Druhá podmínka Rozsudku Altmark stanoví, že ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být
stanoveny předem, a to objektivním a transparentním způsobem.
Třetí podmínka Rozsudku Altmark stanoví, že výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady
vynaložené subjektem při plnění závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku
a přičtení přiměřeného zisku. Splnění obou těchto podmínek je však za současné české úpravy dosti
problematické. Aby mohly být tyto podmínky splněny při současné důsledné kontrole ze strany státu, bylo
by nezbytně nutné, aby měl stát informace o veškerých podporách, které mají provozovatelé
na poskytování dané sociální SGEI k dispozici jako veřejnou podporu EU. V současné době však má stát
informace pouze o zdrojích, jež vynakládá Ministerstvo práce a sociálních věcí a částečně od krajů. To jsou
však informace výhradně o provozních dotacích a nezahrnují provozní dotace od obcí. O investičních
dotacích nemá stát údaje od krajů či obcí vůbec. Pokud ovšem stát dané údaje nemá k dispozici, není
schopen EK prokázat, že se nejedná o nadměrnou vyrovnávací platbu. Bylo by proto žádoucí vytvořit
mechanismus, který by umožnil dané informace získat, například analogicky dle Centrálního registru
podpor malého rozsahu (de minimis) vedeném ze strany ÚOHS.
Současně však podle acquis communautaire platí, že o veřejnou podporu EU se jedná pouze tehdy, pokud
by poskytnutá výhoda byla způsobilá narušit obchod mezi členskými státy. Otázku splnění tohoto kritéria
ovšem není možno na základě poskytnutých údajů jednoznačně určit. Doporučujeme proto za účelem
dosažení vyšší jistoty přistoupit k tomuto požadavku spíše konzervativně. Významným hlediskem
pro určení možného narušení obchodu mezi členskými státy je komercionalizace služeb. Je třeba
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konstatovat, že minimálně u některých sociálních služeb k jejich komercionalizaci dochází, zejména
55
u sociálních služeb spadajících do druhu těchto služeb označeném zákonem jako služby sociální péče.
Svědčí o tom i počet obchodních společností i jiných podnikatelů registrovaných jako poskytovatelé
sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách. Obchodní společnosti i jiní podnikatelé jsou přitom
56
zakládány primárně za účelem podnikání, jehož pojmovým znakem je snaha o dosažení zisku.
Dále je nutno podotknout, že čím je větší míra spoluúčasti uživatelů služeb, tím je možno danou SGI
považovat za komercionalizovanější. Jak vyplývá z analýzy provedené v oddíle 5.3 výše, potažmo
z Přílohy č. 4 „Výnosy 2009“, je možno nejvyšší podíl úhrad od uživatelů na celkových výnosech vysledovat
u domovů pro seniory (56,36 %), poté u domovů se zvláštním režimem (53,27 %) a následně domovů
pro osoby se zdravotním postižením (46,69 %). Nejvyšší spoluúčast je tedy dána u služeb sociální péče,
zejména pak u pobytových služeb. Problém navíc vynikne, když si uvědomíme, že u domovů pro seniory,
které vykazují nejvyšší míru spoluúčasti, se neuplatňuje hledisko sociální, ale věkové (tzn., že i movitý
senior může využívat služeb domova pro seniory, což upozaďuje sociální složku péče).
Rovněž je nutno upozornit na skutečnost, že stav komercionalizace, tudíž i možný vliv na obchod
mezi členskými státy, se neustále mění i v čase (možno poukázat na dříve nekomercializovaný sektor
terciálního vzdělávání).
V souvislosti s komercionalizací je dále nutno upozornit na skutečnost, že její vyšší míra vede k nutnosti
dodržovat pravidla hospodářské soutěže a dotýká se rovněž zadávání veřejných zakázek.
Z hlediska potenciálního vlivu na obchod mezi členskými státy je rovněž důležité upozornit na to,
že v registru poskytovatelů sociálních služeb jsou vedeny i obchodní společnosti, které mohou mít
zahraničního vlastníka, přičemž jsou zakládány za účelem dosažení zisku. V budoucnu by bylo z hlediska
evidence žádoucí, aby měli podnikatelé opravdu důsledně odděleny náklady na závazky veřejné služby
od ostatních aktivit a existoval jednoznačný a transparentní mechanismus rozpočítávání zejména režijních
nákladů. Jen tak je možné poskytnout dotaci tak, aby bylo možno prokázat, že se nejedná o veřejnou
podporu EU, případně, že se jedná o slučitelnou veřejnou podporu EU.
Čtvrtá podmínka Rozsudku Altmark požaduje, aby byl subjekt pověřený výkonem veřejné služby vybrán
v souladu s procesem zadávání veřejných zakázek na základě otevřeného transparentního řízení,
popř. na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil běžný, řádně řízený podnik,
jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění výkonu dané veřejné služby. Jen pokud stát
prokáže Komisi i splnění této podmínky, nebude poskytnutá výhoda považována za veřejnou podporu.
Z hlediska splnění čtvrté podmínky je bohužel nutno konstatovat, že neexistuje žádný benchmarking
takových nákladů v ČR. Přitom i Rámec SGEI stanoví, že náklady, které mají být zohledněny, se rozumějí
veškeré náklady vynaložené na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. ČR toto není
schopna v současnosti prokázat, což jí neumožňuje prokázat hospodárnost poskytování nákladů.
Z hlediska možnosti aplikovat Rozsudek Altmark a dosáhnout právní jistoty jsme proto dospěli k závěru, že
je nutné učinit institucionální opatření, jejichž bližší rozbor bude předmětem dílčí analýzy 4 (Doporučení

_________________________
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U terénních služeb je obecně komercionalizace nižší. Jelikož však nejsou státu centrálně k dispozici veškeré údaje, není možno
tuto skutečnost s plnou jistotou konstatovat.
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Viz § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „Živností je
soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených tímto zákonem.“ Také ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost za účelem dosažení zisku.“
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pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich financování), a to s využitím
nástrojů používaných k regulaci i jiných SGEI v ČR, případně předvídaných sekundárním právem EU
pro jiné SGEI, než jsou sociální SGEI.
Do budoucna bude rovněž potřeba vyřešit i otázku soutěžní, neboť komercionalizace vede k soutěžení
na trhu. To ovšem znamená, že je nutno zavést jiný časový horizont financování sociálních služeb. Není
udržitelné, aby bylo financování prováděno v návaznosti na státní rozpočet s výhledem na jeden rok, neboť
by při současném znění Zákona o veřejných zakázkách, bylo nutné každý rok soutěžit závazky veřejné
služby v oblasti sociálních SGEI. Navíc současný krátký časový horizont poskytování služeb (dotace jsou
poskytovány vždy na daný kalendářní rok) nenutí ke zvyšování kvality sociálních služeb a neumožňuje
delší plánování poskytovatelům sociálních služeb.
Do budoucna bude rovněž nutné zabezpečit, aby nedocházelo k nedovolenému zneužívání dominantního
57
postavení a byl respektován zákaz diskriminace jednotlivých poskytovatelů (příp. též typů poskytovatelů).
Znamená to, že je obtížně udržitelná současná situace, kdy při nedostatku finančních prostředků může kraj
při financování sociálních služeb upřednostnit jím zřízené organizace. V budoucnu by měly existovat
garance, že nedojde k diskriminaci vlastníků.
58

V rozsudku Sodemare ESD sice uvedl, že podmínka neziskovosti, tedy upřednostnění určité právní
formy, může být slučitelná se zásadou nediskriminace. Vzhledem ke skutečnosti, že je již tento rozsudek
starší a úprava sociálních služeb se mění, doporučujeme z hlediska právní jistoty neumožnit zvýhodnění
jakékoli právní formy.
Závěrem je nutno dodat, že v této analýze je rozebrán stav implementace za stavu, kdy platí Altmarský
balíček. EK ovšem předpokládá provést v dohledné době (tento rok) reformu příslušných předpisů v oblasti
SSGI (viz Sdělení o reformě SGEI). Je však nepochybné, že bude nadále kladen důraz zejména na čtvrtou
podmínku Altmarku, což souvisí s nutnou regulací efektivních nákladů, bez níž by benchmarking ztratil
smysl. Je proto potřeba nastavit pravidla, která by vedla i k zákazu tzv. transfer pricingu, tj. metody
plánování cen, využívající styku mezi dvěma či více subjekty, přičemž dosažené ceny se pak liší od cen,
které by byly sjednány mezi nezávislými subjekty, a způsobují narušení hospodářské soutěže.
Mechanismus zabránění těmto nepříznivým vlivům bude předmětem návrhové dílčí analýzy 4 (Doporučení
pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich financování).

_________________________
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Zejména těch poskytovatelů, kteří nejsou vnitřními poskytovateli (in-house) veřejného subjektu, který má právo rozdělovat dotace
jak mezi vnitřní poskytovatele sociálních SGEI, tak i externí poskytovatele sociálních SGEI.
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Případ C-70/95, Sodemare a další v. Regione Lombardia /1997/, ECR I-3395.
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Druh služby
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
domovy pro seniory
denní stacionáře
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
odlehčovací služby
osobní asistence
domovy pro osoby se zdravotním postižením
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
centra denních služeb
noclehárny
týdenní stacionáře
sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče
azylové domy
kontaktní centra
raná péče
sociálně terapeutické dílny
krizová pomoc
telefonická krizová pomoc
tlumočnické služby
služby následné péče
nízkoprahová denní centra
průvodcovské a předčitatelské služby
podpora samostatného bydlení
domy na půl cesty
terapeutické komunity
tísňová péče
intervenční centra
Celkový součet

Květen 2011

Počet registrovaných služeb, které
Dotace 2011 v
v 1. kole dotačního řízení pro rok
Kč (k
2011 žádaly o dotace
16.3.2011)
%
#
14.4%
13.1%
10.5%
5.3%

658
600
477
242

Počet registrovaných služeb, které v 1. kole dotačního řízení pro rok
2011 žádaly o dotace

207 538 000
448 953 000
2 034 610 000
227 588 000

3.9%
4.0%
4.6%

5.2%
5.0%
4.7%
4.6%
4.0%
3.9%
3.9%
2.9%
2.8%
2.3%
2.0%

58 207 000
101 991 000
160 856 000
1 290 794 000
66 034 000
83 640 000
600 769 000
162 155 000
54 377 000
25 969 000
60 970 000

75
72

1.6%
1.6%

39 456 000
76 339 000

70
62
56
55
45
40
39
36
34
29
23
19
17
15
12
5

1.5%
1.4%
1.2%
1.2%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.1%

67 474 000
47 740 000
26 874 000
36 467 000
16 434 000
25 887 000
21 811 000
10 570 000
14 431 000
13 781 000
4 460 000
3 849 000
5 823 000
20 321 000
7 500 000
2 670 000

4 563

15.4%

100.0%

6 026 338 000

3.9%

2.9%
2.8%

4.7%

235
228
215
210
183
180
178
133
126
105
89
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1.0%

2.3%
5.0%
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0.7%

2.0%
1.2%

0.6%
5.2%

0.5%
15.4%

1.2%

0.4%
0.4%

5.3%

0.3%
1.4%

0.3%
0.1%

10.5%

1.6%

1.5%
1.6%

14.4%
13.1%

odborné sociální poradenství

pečovatelská služba

domovy pro seniory

denní stacionáře

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby

osobní asistence

domovy pro osoby se zdravotním postižením

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

sociální rehabilitace

domovy se zvláštním režimem

chráněné bydlení

terénní programy

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

centra denních služeb

noclehárny

týdenní stacionáře

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

azylové domy

kontaktní centra

raná péče

sociálně terapeutické dílny

krizová pomoc

telefonická krizová pomoc

tlumočnické služby

služby následné péče

nízkoprahová denní centra

průvodcovské a předčitatelské služby

podpora samostatného bydlení

domy na půl cesty

terapeutické komunity

tísňová péče

intervenční centra
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Počet registrovaných služeb, které v 1. kole dotačního řízení pro rok 2011 žádaly o dotace
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Dotace (Kč)
Upravená dotace (Kč)
průměr
minimum
maximum průměr
minimum
maximum
1 466 430
0 15 000 000
2 315 129
0 39 958 000
471 060
0
4 180 000
593 452
0
6 248 000
292 654
0
7 200 000
402 494
0
9 349 000

Skupina služeb
služby sociální péče
Služby sociální prevence
sociální poradenství

Dotace

Dotace

12%

13%

18%

21%
66%

služby sociální péče

Květen 2011

Služby sociální prevence

70%

sociální poradenství

služby sociální péče

Služby sociální prevence

sociální poradenství

Příloha č. 2: Provozní dotace sociální služby 2009

Druh služby
azylové domy
centra denních služeb
chráněné bydlení
denní stacionáře
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domy na půl cesty
intervenční centra
kontaktní centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
noclehárny
odlehčovací služby
osobní asistence
pečovatelská služba
podpora samostatného bydlení
průvodcovské a předčitatelské služby
raná péče
služby následné péče
sociál.aktiviz.sl.pro seniory a osoby se zdra.post
sociál.služby poskyt.ve zdravot.zaříz.ustavní péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně terapeutické dílny
sociální poradenství
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace-L
telefonická krizová pomoc
terapeutické komunity
terénní programy
tísňová péče
tlumočnické služby
týdenní stacionáře

průměr
736 495
643 500
987 434
962 968
2 787 875
3 259 293
2 110 209
456 919
982 502
440 695
568 650
480 390
431 212
607 500
550 471
685 974
660 897
303 364
155 586
663 404
444 889
209 857
1 154 440
306 361
541 056
294 998
455 716
538 098
633 900
923 889
433 783
538 333
262 265
497 150

Dotace (Kč)
minimum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220 000
0
0
0
0

maximum
3 100 000
5 739 000
6 400 000
6 260 000
12 690 000
12 090 000
10 406 000
1 200 000
1 948 000
1 000 000
2 840 000
4 100 000
2 550 000
2 548 000
5 535 000
5 500 000
15 000 000
1 111 000
891 000
3 300 000
1 188 000
2 640 000
4 000 000
1 700 000
2 597 000
7 200 000
2 800 000
3 400 000
2 600 000
3 150 000
4 180 000
1 500 000
2 300 000
1 636 000

Upravená dotace (Kč)
průměr
minimum maximum
865 494
0
6 023 000
778 203
0
5 739 000
1 205 548
0
7 400 000
1 067 606
0
7 260 000
6 345 331
0 39 958 000
4 967 567
0 16 994 143
3 824 490
0 14 832 069
531 113
0
1 750 000
1 030 273
0
1 958 000
548 520
0
1 583 000
642 381
0
2 840 000
608 161
0
6 248 000
564 711
0
2 550 000
728 849
0
3 687 000
696 253
0
5 947 000
800 619
0
6 400 000
764 191
0 16 008 000
390 625
0
1 111 000
178 828
0
891 000
829 803
0
4 433 000
514 963
0
1 438 000
288 591
0
2 840 000
1 333 991
0
5 650 000
378 368
0
2 200 000
695 610
0
3 100 000
405 757
0
9 349 000
602 384
0
3 670 000
772 334
0
3 663 700
823 833
0
3 734 000
1 244 333
0
3 150 000
533 436
0
4 750 000
789 850
0
3 277 400
419 950
20 000
3 220 000
1 264 446
0
6 100 000
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Dotace sociálních služeb v roce 2009

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

druh služby

Upravená dotace sociálních služeb v roce 2009

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

druh služby

2/2

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 3: Analýza transpozice směrnic
do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb
a jejich financování

Příloha č. 3: Investiční dotace 2009

Investiční dotace 2009
Druh služby
domovy pro seniory
azylové domy
chráněné bydlení
domovy pro osoby se ZP
domy na půl cesty

Investiční dotace (v Kč)
316 249 000
1 100 000
4 300 000
66 323 000
8 248 000

Investiční dotace 2009

2.1%

domovy pro seniory
azylové domy

16.7%
79.8%

chráněné bydlení
domovy pro osoby se ZP
domy na půl cesty

1.1%
0.3%

investiční dotace (v Kč)

Investiční dotace 2009
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
domovy pro seniory

azylové domy

chráněné bydlení

domovy pro osoby
se ZP

domy na půl cesty

druh služby
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Služby

azylové domy
centra denních služeb
chráněné bydlení
denní stacionáře
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domy na půl cesty
intervenční centra
kontaktní centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
noclehárny
odborné sociální poradenství
odlehčovací služby
osobní asistence
pečovatelská služba
podpora samostatného bydlení
průvodcovské a předčitatelské služby
raná péče
služby následné péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
telefonická krizová pomoc
terapeutické komunity
terénní programy
tísňová péče
tlumočnické služby
týdenní stacionáře

Květen 2011

Podíl dotací na poskytování sociálních
služeb na celkových výnosech
průměr
minimum
maximum
29.80%
51.04%
38.91%
42.58%
30.32%
24.23%
25.24%
37.65%
44.50%
25.63%
60.95%
37.00%
40.94%
54.39%
57.48%
28.83%
48.36%
21.75%
40.55%
47.20%
64.63%
40.09%
39.46%
47.24%
42.05%
38.32%
24.93%
66.36%
24.40%
37.52%
18.62%
80.70%
37.02%

4.25%
27.98%
27.85%
25.80%
16.37%
17.95%
14.82%
0.00%
0.00%
9.05%
39.38%
0.00%
0.00%
17.21%
37.49%
19.47%
32.58%
9.16%
0.00%
0.00%
35.97%
21.20%
6.46%
4.73%
0.00%
6.77%
0.00%
0.00%
6.94%
0.00%
0.00%
0.00%
15.44%

53.17%
69.16%
63.06%
58.92%
36.50%
31.61%
33.26%
75.85%
97.97%
45.48%
89.44%
86.43%
66.42%
74.93%
75.16%
42.65%
65.87%
42.87%
83.59%
82.40%
82.53%
69.30%
94.61%
81.63%
100.00%
75.87%
51.12%
98.64%
40.31%
92.85%
50.25%
100.00%
51.36%

Příloha č. 4: Výnosy 2009

Podíl úhrad od uživatelů na celkových
výnosech, vč. výnosů ze služeb
souvisejících (fakultativních)
průměr
minimum
maximum
22.01%
18.85%
41.80%
17.66%
46.69%
56.36%
53.27%
22.89%
5.47%
0.11%
0.72%
3.66%
3.02%
16.53%
0.97%
28.18%
25.67%
30.30%
17.94%
13.34%
0.78%
8.35%
2.51%
6.81%
3.24%
5.31%
54.72%
0.25%
11.57%
0.44%
21.99%
0.04%
30.43%

8.36%
11.58%
20.88%
13.13%
34.71%
48.38%
45.22%
4.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.33%
0.00%
13.96%
14.26%
22.14%
0.47%
0.42%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
20.17%
0.00%
4.87%
0.00%
0.00%
0.00%
18.55%

43.71%
29.22%
60.70%
26.07%
57.61%
63.87%
61.32%
67.28%
47.87%
0.55%
4.29%
20.41%
12.69%
40.37%
2.39%
40.98%
34.92%
37.83%
63.48%
51.32%
5.01%
46.35%
10.80%
15.44%
21.90%
15.18%
89.69%
2.50%
20.11%
4.25%
96.92%
0.42%
42.78%
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Podíl úhrad od uživatelů na celkových výnosech, vč. výnosů ze služeb souvisejících
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Příloha č. 5: Registrované služby 2011

Export z registru poskytovatelů ke dni 25.3.2011
Druh služby
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
sociální rehabilitace
denní stacionáře
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
odlehčovací služby
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
osobní asistence
domovy pro osoby se zdravotním postižením
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
azylové domy
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
centra denních služeb
týdenní stacionáře
kontaktní centra
noclehárny
nízkoprahová denní centra
krizová pomoc
telefonická krizová pomoc
domy na půl cesty
raná péče
služby následné péče
tlumočnické služby
podpora samostatného bydlení
průvodcovské a předčitatelské služby
tísňová péče
terapeutické komunity
intervenční centra
Celkový součet

Celkový součet
784
726
488
303
271
271
270
243
228
222
220
216
212
190
142
125
122
97
73
63
63
52
47
46
44
44
44
38
37
34
19
18
17
5769

Počet poskytovatelů ke dni 25.3.2011

4%
4%
4%

4%

4%
3%

4%
5%

1%

1%

2%

1%

2%

1%
1%

1%

1%

5%

1%
1%

1%

15%

5%

0%
1%

0%

5%

0%
1%
8%

2%
2%

14%
13%

pečovatelská služba

odborné sociální poradenství

domovy pro seniory

sociální rehabilitace

denní stacionáře

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

osobní asistence

domovy pro osoby se zdravotním postižením

terénní programy

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

azylové domy

domovy se zvláštním režimem

chráněné bydlení

sociálně terapeutické dílny

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

centra denních služeb

týdenní stacionáře

kontaktní centra

noclehárny

nízkoprahová denní centra

krizová pomoc

telefonická krizová pomoc

domy na půl cesty

raná péče

služby následné péče

tlumočnické služby

podpora samostatného bydlení

průvodcovské a předčitatelské služby

tísňová péče

terapeutické komunity

intervenční centra
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Příloha č. 6: Právní formy 2011

Počet poskytovatelů sociálních služeb dle právní formy - služby sociální péče

Počet z IČ

Popisky řádků

Akciová společnost
Církevní organizace
Družstvo
Fyz.os.podn.dle j.zák.nezap.OR
Fyz.os.podnik.dle ŽZ zaps.v OR
Fyz.os.podnik.dle ŽZnezap.v OR
Obec, měst. část hl.m. Prahy
Obecně prospěšná společnost
Organizační jednotka sdružení
Příspěvková organizace
Sdružení(svaz,spolek,klub)
Společnost s ručením omezeným
Veřejná obchodní společnost
Zájmové sdružení
Zájmové sdružení právnic.osob
Celkový součet

centra denních
služeb

denní stacionáře

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

7

14

5

1
18

1
2

2

2
4
3

1
4

5
3
28
27

5
13

94
1

chráněné bydlení

odlehčovací
služby

osobní asistence

5

10

8

1

1

21
14
1

9
2
19
16
2

11
2
3
30
1

2
1

1

49

60

7
1
75
3
2

199
4
8

1
29

typ společnosti

domovy pro
seniory

domovy se
zvláštním
režimem

79

poradenství

102

sociální péče

239

91

1
4

pečovatelská
služba
1
52
1
1
1
8
161
25
3
93
20
3
1

podpora
samostatného
bydlení

1

průvodcovské a
předčitatelské
služby

5

3

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
ústavní péče
20
1

tísňová péče

týdenní
stacionáře

2

2

1

21
2
17

3
1

63

5

1
1
16
5

2
1
58

371

4

5

25

Celkový součet

23
124
1
1
1
13
166
80
12
574
141
35
1
5
3
1180

sociální prevence celkový součet

podnikatelé
církevní organizace
obecní a krajské organizace
subjekty občanské společnosti
vzdělávací a zdravotnické organizace

4
21
21
170
1

75
124
740
241
0

2
31
24
318
5

81
176
785
729
6

celkem

217

1180

380

1777

Poskytované služby dle druhu služby

Poskytované služby dle typu skupiny právní formy

1400

900

800
1200

1000

vzdělávací a zdravotnické organizace

800

subjekty občanské společnosti
obecní a krajské organizace
církevní organizace

600

podnikatelé
400

počet poskytovatelů

počet poskytovatelů

700

600

500

sociální prevence
sociální péče

400

poradenství

300

200

100
200
0
podnikatelé
0
poradenství

sociální péče

druh služby
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církevní organizace

obecní a krajské
organizace
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subjekty občanské
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organizace

typ společnosti
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Seznam zkratek a definic
Altmarský balíček

společné označení pro dokumenty Rámec SGEI, Rozhodnutí SGEI, Novelizace
Směrnice o průhlednosti vydané ze strany EK v roce 2005

Amsterdamská smlouva

mezinárodní smlouva mezi členskými zeměmi EU, která změnila a přečíslovala
Smlouvu o EU a Smlouvu o ES (podepsána 2. října 1997 a nabyla účinnosti
1. května 1999)

Bílá kniha o SGI

Sdělení Komise určené pro Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský
a sociální výbor a výbor regionů „Bílá kniha o službách obecného zájmu“ ze dne
12.5.2004, KOM(2004) 374 v konečném znění

CEEP

Evropské centrum podniků veřejného sektoru (angl. European Centre of Employers
and Enterprises providing Public Services) zastupující podniky a zaměstnavatele
s účastí veřejného sektor a podniky poskytující SGEI bez ohledu na jejich
vlastnictví a právní statut

ČR

Česká republika

ČTÚ

Český telekomunikační úřad

ESD

Evropský soudní dvůr

ES
ETUC

Evropské společenství
Evropská odborová konfederace (angl. European Trade Unions Confederation)
sdružující 83 národních organizací z 36 evropských zemí a 12 evropských
odvětvových federací. Zastupuje zájmy kolem 60 milionů členů.

EU

Evropská unie

FS

Fond soudržnosti

EK

Evropská komise jako orgán EU

ERÚ
Komise

Energetický regulační úřad
Evropská komise jako orgán EU

Charta základních práv
občanů EU

dokument upřesňující základní práva občanů Evropské unie, který byl přijat
jako součást Lisabonské smlouvy

Energetický zákon

zákon č. 258/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů

IS CEDR

informační systém, který je nástrojem zejména pro poskytování, evidenci a kontrolu
dotací a pro výkon řady s tím souvisejících agend a skládá se z řady vzájemně
provázaných subsystémů, které jsou provozovány na MF, resortech, agenturách
a územních finančních orgánech

Kompetenční zákon

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Koncesní zákon

zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Lisabonská smlouva

mezinárodní smlouva mezi členskými zeměmi EU, jejímž cílem bylo především
reformovat instituce Evropské unie a její fungování (podepsána 13. prosince 2007
v Lisabonu, ratifikována 3. listopadu 2009 a nabyla účinnosti 1. prosince 2009

MF
MPSV

Ministerstvo financí
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nařízení ES 1605/2002

Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství,
ve znění pozdějších předpisů

Nařízení o veřejných dopravních
službách

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
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Nová Směrnice o průhlednosti
finančních vztahů

Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění
finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční
průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků

Novelizace Směrnice o
průhlednosti
finančních vztahů

Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice
80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými
podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků

Obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní dokument Komise o
SGEI

Pracovní dokument Komise: Použití pravidel veřejné podpory EU na služby
obecného hospodářského zájmu od roku 2005 a Výsledek veřejné konzultace
ze dne 23.3.2011, SEK(2011) 397

Příručka o SGEI

Pracovní dokument Komise: Příručka o používání pravidel Evropské unie pro státní
podpory, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti služeb obecného hospodářského
zájmu, zejména sociálních služeb obecného zájmu ze dne 7.12.2010, SEK(2010)
1545 v konečném znění

PPP

partnerství veřejného a soukromého sektoru (angl. Public Private Partnership)

Rakouská studie o SGEI

Eilmansberger, T., Herzig, G.: Social Services of General Interest (SSGI). Study
commissioned by the Federál Ministry of Social Affairs and Consumer Protection
2008. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz and
Universität Salzburg. Salzburg, June 2008

Rámec SGEI

Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby (2005/C 297/04)

Rozsudek Altmark

Rozsudky ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium
Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ("Altmark") [2003] Sb. rozh.
I-7747 a ve spojených věcech C-34/01 až C-38/01 Enirisorse SpA v. Ministero delle
Finanze [2003] Sb. rozh. I-14243

Rozhodnutí SGEI

Rozhodnutí Komise 2005/842/ES 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/L 320/67)

Sdělení Komise o reformě SGEI

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Reforma pravidel státní podpory EU
pro služby obecného hospodářského zájmu ze dne 23.3.2011, KOM(2011) 146
v konečném znění

Sdělení Komise
o sociálních SGEI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ
doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ Služby obecného
zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek
{KOM(2007) 724 v konečném znění} {SEK(2007) 1514} {SEK(2007) 1515}
{SEK(2007) 1516}

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

SGEI

služby obecného hospodářského zájmu (angl. services of general economic
interest)

SGI
Směrnice o průhlednosti
finančních vztahů
Směrnice o veřejných zakázkách

SPI
SSGI
Strategie Evropa 2020

služby obecného zájmu (angl. services of general interest)
Směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy
a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků, ve znění
pozdějších změn
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004,
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky
a služby, ve znění pozdějších předpisů.
Soud první instance v rámci Evropského soudního dvora
sociální služby obecného zájmu (angl. social services of general interest)
Sdělení Komise „EVROPA 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění“, ze dne 3.3.2010, KOM(2010) 2020 v konečném znění

ii

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 4: Doporučení pro koncepční
legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů
jejich financování
SWOT

metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang:
Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats),
spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou
(ve smyslu opatření), řešením, variantou apod.

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Unie

Evropská unie

ÚRSS

hypotetický „Úřad pro regulaci sociálních služeb“ tak, jak je vymezen v oddíle 2.3.3
této dílčí analýzy

VaPNaK

vážená průměrná hodnota kapitálu (angl. weighted average cost of capital),
ekvivalent WACC

Vyhláška k Zákonu o sociálních
službách

vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

WACC

vážená průměrná hodnota kapitálu (angl. weighted average cost of capital),
ekvivalent VaPNaK

Zákon o cenách

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o elektronických
komunikacích

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů

Zákon o rozpočtových pravidlech
nebo ZRP

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon o finanční kontrole

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Zákon o rodině
Zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů nebo ZRPÚR
Zákon o sociálních službách
nebo ZSS
Zákon o veřejných zakázkách

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU

zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a
o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o volném pohybu služeb

zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
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k řešení solidarity: 2-4, 6-7, 30-32, 44, 71-72, 77, 79, 81-99,191-192, 254, 266, 285, 312,
347, 351,
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financování veřejných služeb: 4-6, 107-178, 115, 133, 149-150, 157-158, 163-164, 167-170,
203, 275, 295, 323-325, 347-349, 403, 415-418, 456, 458, 466, 476-477



Eilmansberger, T., Herzig, G.: Social Services of General Interest (SSGI). Study commissioned
by the Federal Ministry of Social Affairs and Consumer Protection 2008. Bundesministerium
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz and Universität Salzburg. Salzburg, June 2008



Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář: Analýza
možností aplikace PPP v oblasti sociálních služeb, Asociace PPP, Únor 2008



State aid: Italy, Luxembourg, Latvia and Slovak Republic implement Financial Transparency
Directive in full; Commission closes infringement procedures
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1040&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en a související dokumenty



Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (v platném
znění)



Dokumenty uvedené na http://www.publicservices-europa.eu/



The CECOP position on the European Commission’s consultation on State aid rules on services
of general economic interest (SGEI) (10. září 2010)



Dokumenty Office of Government Commerce (Velká Británie) ve vztahu k nákupu sociálních
služeb
http://www.ogc.gov.uk/delivering_policy_aims_through_public_procurement_social_issues.asp
http://www.ogc.gov.uk/documents/Social_Issues_in_Public_Procurement.pdf



Dokumenty Office of National Audit Office (Velká Británie) ve vztahu k nákupu sociálních služeb,
např. http://www.nao.org.uk/publications/0607/support_for_people_with_dement.aspx
http://www.nao.org.uk/publications/0708/end_of_life_care.aspx
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Předmluva
Tato dílčí analýza 4 „Doporučení pro koncepční legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů
jejich financování“ je závěrečnou (čtvrtou) dílčí zprávou v rámci projektu „Rozbor práva Společenství
v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu s dosahem do právního prostředí České republiky v oblasti
sociálních služeb a jejich financování“.
Této dílčí analýze 1 předcházely tyto tři analytické dílčí zprávy:

 Analýza primárního práva Společenství (dílčí analýza 1),
 Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD (dílčí analýza 2) a
 Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb a jejich
financování (dílčí analýza 3).
Výše uvedené dílčí analýzy měly za cíl poskytnout kontext a vymezení pravidel pro předmětnou
návrhovou dílčí analýzu 4, přičemž její obsah byl vymezen ze strany MPSV takto:

 vyhodnocení výše provedených dílčích analýz a shrnutí zásadních poznatků a v rámci
objektivizovaného poznání návrh doporučení (i ve formě variantních řešení) v koncepční legislativní
činnosti v oblasti sociálních služeb a jejich financování (neinvestiční i investiční povahy);

 navržená doporučení budou obsahovat výčet všech dotčených právních předpisů, včetně specifikace
rozsahu a obsahu úprav těchto předpisů;

 k navrženým doporučením bude vypracována SWOT analýza nebo jiné vyhodnocení dopadů návrhu
regulace (např. zpracováním Regulatory impact assessment).
Tato dílčí analýza 4 tak zejména obsahuje obecné závěry z analytických dílčích analýz 1 až 3 (kapitola 1)
a věcné návrhy legislativních úprav. Tyto návrh legislativních úprav jsou rozděleny na ty, které:

 se vztahují k účelu této studie, tj. identifikaci případných legislativních změn s ohledem na právo EU
pro SGI a SGEI (viz oddíl 1.2 níže);

 se nevztahují k účelu této studie, ale je vhodné je zmínit s ohledem na zajištění hospodárnosti
systému sociálních služeb v ČR (viz oddíl 1.3 níže);

 se nevztahují k účelu této studie, ale obsahují základní politické 1 faktory dalšího nastavení systému
sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách v ČR, včetně financování, které souvisejí
s celkovou strategií státu v této oblasti, ale které nemají přímou vazbu na celkovou úpravu SGEI
s ohledem na právo EU a nemohly být tak pro svoji variabilitu a výlučnou politickou povahu v této dílčí
analýze dále zohledněny (viz oddíl 1.4 níže);

 podporují efektivní dodržení některých zásad pro sociální SGEI, zejména dodržení čtvrté
podmínky Rozsudku Altmark (viz oddíl 1.5 níže).
V souladu se zadáním ze strany MPSV identifikuje i další variantní návrhy, které jsou s ohledem
na zajištění souladu s právem EU relevantní (kapitola 2). Posouzení těchto variant je pak provedeno

_________________________
1

Pojem “politický” je zde používán ve smyslu politiky, strategie, koncepce (angl. policy), nikoliv ve smyslu politiky (angl. politics)
jako soutěže o výkon veřejné moci, případně jako vlastní výkon veřejné moci.

xiv

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 4: Doporučení pro koncepční
legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů
jejich financování
v kapitole 3, a to včetně provedení SWOT analýzy. Na závěr jsou v kapitole 4 uvedena doporučení
Dodavatelů směrem k MPSV ohledně dalšího postupu v předmětné problematice.
Pro lepší pochopení souvislostí této dílčí analýzy je poukazováno také na dílčí analýzu 3 (Analýza
transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb a jejich
financování). V rámci dílčí analýzy 3 je ale důraz kladen více na pohled z hlediska práva EU než
z hlediska práva ČR, a to s ohledem na vymezení tohoto projektu, který je více zaměřen na oblast práva
EU, zatímco paralelní projekt realizovaný advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři, se sídlem
Palác Anděl, Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5, Česká republika, je více zaměřen na pohled z hlediska
práva ČR.
Tato dílčí analýza 4 odráží právní stav k 30.4.2011.
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Manažerský souhrn
Předkládaná dílčí analýza 4 obsahuje návrhy systémových úprav v oblasti sociálních služeb, včetně
legislativních návrhů a návrhů změny systému financování. V analýze je kladen důraz na naplnění
zásady hospodárnosti, jež je vnímána nikoliv pouze fiskálně (tj. snížením nákladů), ale tak, aby
zahrnovala i širší aspekty přínosů pro uživatele (tj. celkovou přidanou hodnotu).
Návrh zohledňuje aktuální strategické dokumenty EU, které si kladou za cíl modernizaci systémů
poskytování služeb obecného zájmu („SGI“), zejména hospodářské povahy („SGEI“), včetně
sociálních služeb obecného zájmu („SSGI“), a zvýšení jejich hospodárnosti, tj. dosažení vyšší
přidané hodnoty, při respektování jednotlivých specifik těchto služeb.
Z hlediska nutných úprav analýza vychází z následujících předpokladů:

 Služby sociální péče a služby tlumočnické dle Zákona o sociálních službách vykazují ve větší
či menší míře znaky SGEI, přičemž největší intenzitu tržních prvků vykazují služby „domovů
pro seniory“. Režim de minimis platný pro právní úpravu veřejné podpory EU není možné využít
ve všech případech.

 ČR nemá komplexní přehled o všech podporách, tj. nemůže efektivně plnit svoji povinnost
dle práva EU v oblasti SGEI, tj. kontrolovat, zda nedochází k nedovolené veřejné podpoře EU.

 ČR neposkytuje podpory ze státního rozpočtu pro oblast sociálních služeb na základě veřejných
zakázek či koncesí ani nemá komplexní datovou základnu, kterou by mohla prokázat, že daný
poskytovatel sociálních služeb jako příjemce podpory poskytuje tyto služeb s efektivními
náklady a s přiměřeným ziskem.

 Z hlediska splnění pravidel veřejné podpory EU v režimu SGEI není nutno mnoho legislativních
změn, důležitější jsou prováděcí podzákonná pravidla.
Pro možnost kontroly souladu podpor v oblasti sociálních služeb s právem EU je navrhováno, aby byl
vytvořen komplexní centrální registr podpor sociálních služeb. Ačkoliv je z hlediska práva EU účelné,
aby byl tento registr provozován jen pro sociální SGEI, jeví se za účelem zvýšení hospodárnosti vhodné i
jeho využití pro SGI nehospodářské povahy.
Vzhledem ke skutečnosti, že úprava podnikání v oblasti sociálních služeb je plně předmětem Zákona
o sociálních službách, který je možno ve vztahu k Živnostenskému zákonu považovat za lex specialis,
dochází analýza k závěru, že změna Živnostenského zákona není nutná.
Pro oblast sociálních SGEI je účelné, aby vznikl na národní úrovni legislativně zakotvený přístup
ke stanovení a měření přiměřeného zisku, jako tomu je běžné u jiných odvětvích týkajících se SGEI,
a to minimálně v rozsahu věcného usměrňování dle Zákona o cenách.
Současně je třeba přehodnotit institucionální zajištění systému kontroly tak, aby došlo k zamezení
vzniku neslučitelných veřejných podpor EU na sociální SGEI.
Podpůrnými opatřeními pro efektivní zajištění souladu systému sociálních služeb v ČR s právem EU
by mohly představovat následující standardizované nástroje a metodiky pro poskytování podpor (zejména
dotací) na sociální služby či objednání sociálních služeb veřejným sektorem:

 vzorové pověřovací akty;
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 vzorové zadávací dokumentace a modelové smlouvy na poskytování sociálních služeb.
 příručky výkonových ukazatelů, monitoringu a sankcí;
 pravidla pro délky smluv a závazků na poskytování sociálních služeb;
 metodika kontroly nákladů (transfer pricing).
Další závěry této dílčí analýzy se sice netýkají souladu sociálních služeb dle Zákona o sociálních
službách s právem EU v oblasti SGI a SGEI, ale autoři této analýzy je považují za vhodné zmínit
s ohledem na zajištění větší hospodárnosti systému sociálních služeb v ČR a jejich financování:

 Je potřeba dořešit využití příspěvku na péči a účelu jeho použití. V tomto ohledu je možné
si představit ve vztahu k službám sociální péče jakékoliv řešení v rámci možných krajních variant, tj.
že by příspěvek na péči nebyl poskytován vůbec, anebo naopak, že by poskytování sociálních služeb
bylo podporováno pouze pomocí příspěvku na péči.

 Je navrhována úprava Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona tak, aby do nich byla
vložena výjimka, která by umožňovala postupovat zadavatelům při zadávání sociálních služeb
zjednodušeným postupem; zároveň by měla být zachována možnost sociální služby i nadále zadávat
ve standardním zadávacím či koncesním řízení.

 Pro účely transparentnosti i zpřehlednění kontrol hospodárnosti poskytování sociálních služeb
dle Zákona o sociálních službách je považováno za vhodné, aby bylo rozhraní mezi zdravotními
a sociálními službami vedeno jednoznačněji z hlediska funkčních znaků, a to zejména ve vztahu
k distribuci režijních nákladů u subjektů, které poskytují oba druhy služeb současně. Je na zvážení,
zdali by regulace těchto dvou druhů služeb neměla být v budoucnu řešena alespoň ve vztahu
k ekonomické regulaci společně.

 Z hlediska financování sociálních služeb, zejména služeb sociální péče, je vhodné zvážit rozsah
spoluúčasti na hrazení nákladů za sociální služby pro různé příjmové a majetkové skupiny
uživatelů.

 Dalšími faktory, jež je nutno řešit v rámci nastavení pravidel v oblasti sociálních služeb, jsou způsoby
zajištění sociálních služeb a zaměření dotační politiky státu.
Legislativní zajištění požadavků práva EU v oblasti služeb obecného zájmu hospodářské povahy by mělo
být doplněno i náležitým institucionálním zajištěním. V analýze jsou proto rozebrány varianty řešení
z hlediska rozsahu regulace a z hlediska jejího institucionálního zajištění.
Složené varianty, zvolené ze strany MPSV předem (viz kapitola 2 níže), jsou předmětem SWOT analýzy,
z níž plynou následující závěry:

 Nelze doporučit nulovou variantu (stávající stav).
 Jako nejvýhodnější se jeví „maximalistická“ varianta, kde by nezávislý regulační úřad spravoval
poměrně širokou agendu a zajistil potřeby veřejného sektoru i uživatelů služeb.

 Varianta „Plnohodnotný registr zajištěný MPSV“ vyžaduje menší úsilí než předchozí varianta
a rovněž by znamenala splnění základních požadavků práva EU, slibuje ovšem menší přínosy než
„komplexní“ varianta. Mohla by však v mezidobí zaplnit současná prázdná místa v regulaci
a zajistit soulad s právem EU a podpořit hospodárnost poskytování sociálních služeb v České
republice.
Pro další postup MPSV (mimo legislativní změny naznačené výše) je doporučováno vytvoření vstupního
koncepčního dokumentu, který by identifikoval variantně podobu možného budoucího systému sociálních
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služeb v České republice. Takový materiál identifikující několik komplexních variant k posouzení 2 by pak
byl zadáním pro vypracování plnohodnotného hodnocení dopadu regulace s prvky studie proveditelnosti.
Výsledky takového hodnocení by pak měly být předmětem pokud možno co největší shody zájmových
skupin na vybrané komplexní variantě nového systému sociálních služeb v ČR. Následně je
doporučováno, aby vznikl implementační plán k takové variantě, který by určil odpovědnosti jednotlivých
aktérů při jeho zavádění. V mezidobí by měla být dle doporučení realizována podpůrná opatření
pro efektivní zajištění souladu systému sociálních služeb v ČR s právem EU uvedená výše.

_________________________
2

Identifikace komplexních (složených) variant systému sociálních služeb by měla probíhat v konzultaci s kraji, městy, obcemi,
profesními organizacemi a zástupci uživatelů sociálních služeb („zájmovými stranami“ – angl. stakeholders). Je možné si
představit, že by každá z těchto organizací zvolila dle jednotného členění variant svoji politicky preferovanou variantu, která by
byla následně podrobena nezávislému odbornému posouzení v rámci hodnocení dopadu regulace (RIA).“
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1. Obecné závěry z dílčích analýz 1 až 3
1.1

Hlavní obecné závěry

1.1.1 Východiska a kontext obecných závěrů
1.1.1.1 Úvod
Dílčí analýzy 1 až 3 poskytly informace o stavu práva EU v oblasti služeb obecného zájmu na úrovni
primárního i sekundárního práva, včetně zohlednění judikatury SPI a ESD, jakož i rozbor implementace
těchto právních pravidel unijního práva v legislativě České republiky. V těchto dílčích analýzách byl kladen
důraz na význam těchto pravidel pro sociální služby dle Zákona o sociálních službách a jejich financování,
a to zejména s ohledem na aplikovatelnost režimu veřejné podpory EU, který je klíčový pro nastavení
pravidel sociálních SGEI v České republice, zejména jejich právně korektního financování.
Tato dílčí analýza 4 má mít návrhovou povahu. V tomto smyslu je nutné zmínit některá základní
východiska, která nutně dodávají níže uvedeným závěrům širší kontext a význam. Služby obecného
hospodářského zájmu (SGEI) a sociální služby mají určité společné charakteristiky, které je třeba při každé
regulaci jejich poskytování zohlednit, protože vystihují jejich věcnou povahu, a to bez ohledu na skutečnost,
že v rámci práva EU neexistuje zatím žádná pozitivní právní definice SGEI 3 ani sociálních služeb. 4
V této souvislosti je nutné se také zmínit o fiskálních aspektech SGEI a sociálních služeb. SGEI i sociální
služby jsou v mnoha případech závislé na podpoře ze strany veřejných rozpočtů a současně mohou
generovat významné národohospodářské přínosy. Zájem na hospodárném zajištění systémů SGEI, včetně
systému sociálních služeb je nutný s ohledem na trvalou udržitelnost veřejných financí České republiky.
Současně je však třeba vnímat pojem „hospodárnost“ nejen pouze fiskálně (jako prosté snižování nákladů),
ale mnohem šířeji, tj. tento pojem by měl zahrnovat i pohled na celospolečenské přínosy spojené např.
s určitou regulací či výdaji (environmentální, sociální, bezpečnostní apod.). 5
1.1.1.2 Věcné charakteristiky SGEI
Věcnou charakteristiku SGEI, které se svojí povahou odlišují od běžných služeb, dobře vystihla Komise
ve svém sdělení z roku 2000 „Služby obecného zájmu v Evropě“, 6 když je vůči běžným službám popsala
tak, že jsou: „…odlišné od běžných služeb v tom, že veřejné orgány mají za to, že musí být poskytovány,
i když trh nemá dostatečné pobídky, aby je poskytoval. Toto není popřením, že trh v mnoha případech
bude nejlepším mechanismem pro poskytování takových služeb. Mnoho základních požadavků,
jako potraviny, oblečení, bydlení je poskytováno výlučně nebo v převažujícím rozsahu trhem. Avšak
veřejné orgány zastávají názor, že některé služby jsou v obecném zájmu a tržní síly nemusí vést k jejich
uspokojivému poskytování a že mohou zavést několik specifických povinností ke službám, aby mohly
tyto potřeby ve formě závazků ke službám v obecném zájmu splnit. Splnění těchto závazků však může
vyvolat, ačkoliv nikoliv nutně, udělení určitých zvláštních či výhradní práv, nebo založení určitých

_________________________
3

V odborné literatuře jsou činěny pokusy o takové definice SGEI, viz např. J.L. Buendia Sierra, Exklusive Rights and State
Monopolies udne EC Law, Article 86 (formely Article 90) of the EC Treaty. Oxford University Press, str. 277: „ … služba obecného
zájmu hospodářské povahy, jejíž poskytování obecné veřejnosti je považováno za zásadní, což legitimuje určitý stupeň zásahu
veřejných úřadů k zajištění, aby daná služba byla poskytována a ke kontrole podmínek, za jakých je poskytována.“

4

V jistém smyslu národní definici SGEI však obsahuje Zákon o volném pohybu služeb v ustanovení § 3 písm. e), viz oddíl 1.1.1.3
níže.

5

Viz oddíl 1.1.1.5 níže.

6

Sdělení Komise „Služby obecného zájmu v Evropě“ ze dne 20.9.2000, KOM(2000) 508 (2001/C17/04).
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specifických mechanismů podpory. Definice specifického poslání obecného zájmu a služba požadovaná
ke splnění takového poslání nemusí implikovat zvláštní metodu jejich poskytování. Klasickým případem je
univerzální závazek ke službám, tj. závazek poskytovat určitou službu na určitém území na základě
únosných tarifů a v podobném standardu kvality, a to bez ohledu na ziskovost určitých činností.“
Strategii EU v oblasti služeb obecného zájmu pak přinesla Bílá kniha o SGI z roku 2004, která zdůraznila
zásadní úlohu služeb obecného zájmu pro hospodářskou prosperitu i celkovou kvalitu života v EU: „Služby
obecného zájmu mají v unii klíčový význam pro zajištění sociální a územní soudržnosti
a pro konkurenceschopnost evropského hospodářství. Občané a podniky právem očekávají, že budou mít
v celé Evropské unii přístup k dostupným a vysoce kvalitním službám obecného zájmu. Pro všechny
občany unie je takový přístup jedním ze základních prvků evropského občanství nezbytným k tomu, aby
mohli plně využívat svá základní práva. Pro podniky je dostupnost vysoce kvalitních služeb obecného
zájmu nezbytným předpokladem konkurenčního podnikatelského prostředí. Poskytování vysoce kvalitních
a dostupných služeb obecného zájmu, které splňují potřeby spotřebitelů a podniků, je tedy důležitým
prvkem, který přispívá k dosažení strategického cíle unie formulovaného jako “stát se nejkonkurenčnějším
a nejdynamičtějším hospodářstvím světa, které je založené na využívání znalostí, a které je schopné trvale
udržitelného hospodářského rozvoje s větším množstvím lepších pracovních příležitostí a větší sociální
soudržností 7 ”.
Komise si v Bílé knize o SGI vytkla tyto hlavní zásady své politiky v oblasti služeb obecného zájmu:
(1) Umožnit veřejným orgánům, aby měly blíž k občanům.
(2) Dosažení cílů sektoru veřejných služeb na volných konkurenčních trzích.
(3) Zajištění soudržnosti a univerzálního přístupu.
(4) Udržování vysoké úrovně jakosti, bezpečnosti a ochrany.
(5) Zajištění práv spotřebitelů a uživatelů.
(6) Kontrola a hodnocení výkonnosti.
(7) Respektování rozmanitosti služeb a situací.
(8) Zvyšování transparentnosti.
(9) Zajištění právní jistoty.
Debata na úrovni EU probíhá i v rámci dalších zainteresovaných stran. Aktivní je zejména ETUC, jejíž
Řídící výbor přijal v roce 2006 návrh Evropského rámce k zaručení a rozvoji služeb obecného
hospodářského zájmu. 8 Zajímavá na této iniciativě je zejména snaha definovat společné zásady,
na kterých by mělo být ve větší či menší míře poskytování SGEI založeno. Těmito zásadami jsou
podle ETUC:
 přístupnost (angl. accessibility),
 dostupnost (angl. availability),
 kontinuita (angl. continuity),
 solidarita (angl. solidarity),
 sociální únosnost (angl. affordability),

_________________________
7

Zasedání Evropské rady v Lisabonu ze dne 23. a 24. března 2000, Závěry předsednictví, odstavec 5. Další informace najdete
na adrese http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/intro_en.html

8

Tento dokument není právně závazný, ale odráží postoj významné celoevropské zájmové skupiny k problematice služeb
obecného zájmu, včetně SGEI.
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 univerzalita (angl. universality),
 trvalá udržitelnost (angl. sustainability),
 průhlednost (angl. transparency),
 odpovědnost (angl. accountability),
 demokratická kontrola (angl. democratic control),
 nediskriminace a rovnost zacházení (angl. non-discrimination and equality of treatment).
ETUC a CEEP pak schválily v únoru roku 2007 Společné stanovisko ETUC a CEEP k Evropskému rámci
k zaručení a rozvoji služeb obecného hospodářského zájmu, 9 ve kterém zdůraznily tyto hlavní body svých
návrhů:
„1. Zásada subsidiarity a odpovědnosti veřejných úřadů na všech úrovních (národní, regionální a lokální)
za určení, jak budou služby obecného zájmu poskytovány, by měla být zabezpečena.
2. V případě konfliktů mezi právem soutěžním, právem vnitřního trhu a cíli obecného zájmu by měl mít
přednost obecný zájem.
3. Sada základních zásad by měla být dodržována při vymezení specifických pravidel služeb obecného
hospodářského zájmu jako je přístupnost, dostupnost, kontinuita, solidarita, sociální únosnost,
udržitelnost, průhlednost, demokratická kontrola a nediskriminace a rovnost zacházení. Dodržování
Charty základních práv by mělo být taktéž zařazeno mezi tyto zásady.
4. Svobodný výběr poskytovatele služeb, včetně možnosti poskytovat služby „in-house“ nebo
prostřednictvím služeb poskytovaných společně více obcemi musí být zaručen pro všechny relevantní
úřady.
5. Odpovědné úřady musí mít práva poskytovat finanční podporu na poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu a musí existovat jasná pravidla o vyrovnávacích platbách pro poskytovatele
služeb obecného hospodářského zájmu.
6. Procesy hodnocení na všech úrovních by mohly být vhodnými nástroji, které by umožnily úřadům
posoudit výkon služeb obecného zájmu a zajistit kontinuální zlepšování těchto služeb ku prospěchu
veřejnosti.“
Z výše uvedeného je zjevné, že v rámci strategických dokumentů EU dochází k formulaci komunitární
strategie, která by měla modernizovat systémy poskytování služeb obecného zájmu (včetně SSGI)
a učinit je v mnoha směrech hospodárnějšími, 10 tj. přinášejícími větší přidanou hodnotu 11 , a to
při současném respektování jednotlivých specifik a zásad těchto služeb.
1.1.1.3 Národní definice SGEI
Jak bylo naznačeno výše, právo EU pozitivně SGEI nedefinuje. V jistém smyslu národní definici SGEI
navazující na čl. 17 Směrnice o službách na vnitřním trhu však obsahuje Zákon o volném pohybu služeb,
konkrétně v § 3 písm. e): „e) službou obecného zájmu hospodářské povahy taková služba, která je
poskytována univerzálním a trvalým způsobem a jejímuž poskytovateli zvláštní právní akt přiznává zvláštní

_________________________
9

ETUC and CEEP Joint Statement on a European framework for services of general interest.

10

„Hodnotu za peníze“ (angl. value for money, zkratka VfM) je možné vymezit jako „optimální kombinaci celoživotních nákladů
a kvality dané dodávky, služby nebo stavebních prací, která splňuje přiměřené potřeby uživatelů.“ Z hlediska nakládání
s prostředky daňových poplatníků vymezil „hodnotu za peníze“ Národní auditní úřad v Anglii (angl. National Audit Office) také
jako „užitek získaný z každého nákupu nebo každé utracené peněžní částky. VfM není založen jen na minimální kupní ceně
(economy), ale také na maximální efektivitě (efficiency) a účinnosti (effectiveness) nákupu.“

11

Viz oddíl 1.1.1.5 níže.
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práva a povinnosti; takovou službou je zejména poštovní služba, dodávka elektrické energie nebo plynu,
provozování letišť nebo přístavů, veřejná doprava, zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod
nebo nakládání s komunálními odpady.“
Z hlediska sociálních SGEI je instruktivní citovat z důvodové zprávy k § 3 písm. e) Zákona o službách
na vnitřním trhu: „Za účelem vyloučení těchto služeb z přeshraničního poskytování byla do zákona
doplněna jejich definice. Službu obecného zájmu hospodářské povahy zákon definuje jako službu,
která je poskytována univerzálním, trvalým způsobem a jejímuž poskytovateli zvláštní právní akt
přiznává zvláštní práva a povinnosti. Ze zákonné definice tedy vyplývají tyto pojmové znaky:
 Univerzálnost služby spočívá ve skutečnosti, že je tato služba nabízena ve stanovené kvalitě všem
koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu, přičemž dostupnou cenou se rozumí
cena zohledňující úroveň spotřebitelských cen a příjmy příjemců služby. Obdobnou definici obsahuje
také zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, při definování termínu univerzální služby.
Univerzálnost služby je dána především faktem, že úlohou obecného zájmu hospodářské povahy je
zajištění základních potřeb obyvatelstva a společnosti. Proto jsou tyto služby dostupné všem, a to jak
svým rozmístěním, tak cenou. Povinnost poskytovat služby obecného zájmu hospodářské povahy
za dostupnou cenu ostatně vyplývá také z judikatury SDES. 12 Typickým pro tyto služby je fakt, že jejich
kvalita je regulována výrazněji, než kvalita ostatních služeb.
 Trvalost poskytování. Vzhledem k jejich úloze, služby obecného zájmu hospodářské povahy nelze
poskytovat nahodile. Jsou poskytovány trvale a organizovaně.


Úprava poskytování zvláštním právním aktem, který přiznává poskytovateli zvláštní práva
a povinnosti. Tímto právním aktem může být zákon i podzákonný předpis, může však jít i o individuální
právní akt, například veřejnoprávní smlouvu. Obsahem tohoto aktu je především určení povinností
poskytovatele, vztahu mezi správním orgánem a poskytovatelem služby a stanovení obecného rámce
pro její řízení a financování. Z toho vyplývá, že poskytovatelé těchto služeb mají specifické povinnosti
vůči správním orgánům.“

Z výše uvedené je patrné, že v národní definici SGEI se objevují obdobné zásady, jak je vymezil ETUC
v Evropském rámci k zaručení a rozvoji služeb obecného hospodářského zájmu.
1.1.1.4 Věcné charakteristiky sociálních služeb
Jak bylo ukázáno v oddíle 2.2.3 dílčí analýzy 1, pod pojmem sociální služby se chápe na úrovni EU
mnohem širší rozsah služeb, než je tomu v Zákoně o sociálních službách. Komise vymezila dvě kategorie
sociálních SGI: 13
(1) zákonné systémy a doplňkové systémy sociální ochrany v různých organizačních formách
(vzájemných nebo profesních), pokrývající základní životní rizika, jako jsou rizika související se zdravím,
stářím, pracovními úrazy, nezaměstnaností, důchodem, zdravotním postižením;
(2) ostatní základní služby poskytované přímo osobě, jejichž cílem je obecně zajištění prevence
a sociální soudržnosti, poskytující individualizovanou pomoc s cílem usnadnit začlenění osob
do společnosti a zaručit jim výkon jejich základních práv.
Právě do druhé kategorie sociálních SGI spadají sociální služby dle Zákona o sociálních službách. Oproti
členění druhů sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách je zajímavé vnitřní členění druhé výše
uvedené kategorie sociálních SGI na následující subkategorie:

_________________________
12

Myšleno ESD (poznámka autorů této dílčí analýzy).

13

Viz str. 16 Příručky o SGEI.
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 pomoc osobám, které musejí zvládnout bezprostřední životní situace nebo krize (např. zadluženost,
nezaměstnanost, drogovou závislost, rozpad rodiny);

 činnosti, jejichž cílem je zajistit, aby dotyčné osoby získaly schopnosti nezbytné k jejich úplnému
začlenění do společnosti (rekvalifikace, jazykové vzdělání pro přistěhovalce), a zejména na trhu práce
(odborná příprava, nové profesní zařazení); tyto služby doplňují a podporují úlohu rodiny v péči
poskytované zejména nejmladším a nejstarším osobám;

 činnosti, jejichž cílem je zajistit začlenění osob majících dlouhodobé potřeby související se zdravotním
postižením nebo zdravotním problémem;

 sociální bydlení, tedy poskytování bydlení znevýhodněným osobám nebo sociálním skupinám.“
Komise uznává specifické postavení sociálních, jakož i zdravotních služeb. V Bílé knize o SGEI se v tomto
smyslu vyjádřila tak, že „… Sociální služby obecného zájmu hrají specifickou úlohu jako nedílná součást
evropského modelu společnosti. Sociální a zdravotnické služby obecného zájmu jsou založené na zásadě
solidarity, jsou zaměřené na občana a zajišťují občanům možnost efektivního využívání jejich základních
práv a vysokou úroveň sociální ochrany a posilují sociální a územní soudržnost. Jejich poskytování, rozvoj
a modernizace je plně v souladu s dosahováním cílů vytyčených na zasedání Evropské rady v Lisabonu
v březnu 2000 a zejména s cílem dosažení pozitivního propojení hospodářské a sociální politiky a politiky
zaměstnanosti.“ Současně však jasně naznačila, že pravidla EU mohou mít vliv na nástroje, jimiž se cíle
sociální politiky v členských státech realizují: „I když definování cílů sociálních a zdravotnických služeb
v zásadě patří do kompetence členských států, pravidla Společenství mohou mít vliv na nástroje, jejich
dodávky a financování. Jednoznačné rozeznání rozdílu mezi cíli a nástroji by mělo pomoci více objasnit
modernizaci těchto služeb v kontextu vývoje potřeb uživatelů při zachování jejich specifické povahy
ve smyslu zvláštních požadavků na, mimo jiné, solidaritu, dobrovolnou službu a začlenění zranitelných
skupin občanů.“
Ve Sdělení Komise o sociálních SGEI z roku 2006, Příručce o SGEI z roku 2010 i Sdělení Komise
o reformě SGEI z března 2011 je patrné, že Komise poměrně velmi silně vnímá hospodářskou povahu
některých sociálních služeb.
I v odborné literatuře lze identifikovat snahy definovat společné znaky (organizační charakteristiky)
sociálních služeb. Jedním z nich je rakouská publikace o sociálních službách obecného zájmu, 14 která
sociální služby vymezuje těmito znaky:

 „Provozování na základě zásady solidarity, které je dosahováno zejména nerozlišováním rizik nebo
absencí, na individuálním základě, ekvivalence mezi příspěvky a benefity. Avšak zásada solidarity
nemůže být výlučnou charakteristikou sociálních služeb. V mnoha případech jsou takové služby
poskytovány na principu nabídky a sociálního blahobytu. Zejména služby blahobytu jsou poskytovány
potřebným a/nebo po posouzení potřebnosti v konkrétním případě.

 Zajištění kvality a kontrola kvality mají obecně zvláštní význam pro sociální služby.
 Měly by být pružné a personalizované s integrací požadavků na různé potřeby tak, aby zaručily základní
lidská práva a ochránily nejohroženější skupiny.

 Často nejsou poskytovány za účelem zisku a z darů financují část svých aktivit.

_________________________
14

Eilmansberger, T., Herzig, G.: Social Services of General Interest (SSGI). Study commissioned by the Federal Ministry of Social
Affairs and Consumer Protection 2008. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz and Universität Salzburg.
Salzburg, June 2008, str. 5.
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 Zahrnují účast dobrovolných pracovníků, ačkoliv pravidelně mnoho segmentů sociálního sektoru
využívá profesionálně vyškolené pracovníky, jejichž činnosti mohou být podpořeny dobrovolnými
pracovníky.

 Jsou silně zakořeněny v místních kulturních tradicích.
 Toto nachází výraz v blízkém vztahu mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem, který umožňuje
vzít v potaz specifické potřeby příjemce. Pro některé vztahy je požadován osobní a kontinuální vztah
mezi příjemcem a poskytovatelem služeb. Tyto zahrnují péčové služby, ale také jakýkoliv druh služeb
osobní péče delšího trvání, jaké představuje následná péče a probační služby, poradenství drogově
závislým a krizová centra znásilněných osob.

 Je zde asymetrický vztah mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb, který nelze podřadit pod
běžný vztah dodavatel/spotřebitel a vyžaduje účast třetí financující strany.“
1.1.1.5 Hospodárnost a zásady 3E
V předpisech České republiky, jakož i EU se také klade důraz na uplatnění tzv. zásad 3E, tj. principů
hospodárnosti, účelnosti a účinnosti (angl. economy, effectiveness a efficiency“). 15 Zásady 3E jsou
vyjádřeny v právu EU zejména v rozpočtových předpisech, konkrétně v čl. 27 Nařízení ES č. 1605/2002
jako tzv. zásady řádného finančního řízení:

 hospodárnost (angl. economy) – vyžaduje, aby prostředky použité orgánem při provádění jeho činností
byly k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství a přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější
cenu;

 účelnost (angl. efficiency) – týká se dosažení co nejlepšího vztahu mezi použitými prostředky
a dosaženými výsledky;

 účinnost (angl. effectiveness) – týká se dosažení stanovených cílů a zamýšlených výsledků.
Zákonný pojem „hospodárnost“ však lze z ekonomického hlediska vyjádřit šířeji, a to jako zajištění
nejlepšího využití zdrojů, přičemž za opatření k hospodárnosti se považují ta opatření ke zlepšení postupů
a využití zdrojů, které mají za cíl: 16
(1) snížení vstupů při zachování stejné kvality výstupů;
(2) nižší ceny zdrojů použitých pro zajištění výstupů;
(3) zajištění dodatečných výstupů, tj. zvýšení kvality či množství výstupů při stejných vstupech;
(4) zlepšení poměru mezi výstupy a jednotkovými náklady vstupů;
(5) změnu poměrů mezi různými výstupy zaměřenými na dosažení podobného celkového cíle způsobem,
který zajišťuje větší celkové výstupy pro stejné vstupy (alokativní hospodárnost).
Existují tedy různé podoby hospodárnosti a státní politika organizace systému sociálních služeb by si měla
vytknout, na jaké aspekty hospodárnosti by se měla zaměřovat, neboť zásadní je dosažení cíle, ke kterým
se mají hledat ty nejúčelnější, nejhospodárnější a nejúčinnější nástroje. Z ekonomického hlediska totiž má
mít každý výdaj nějaký přínos. Když jsou diskontované přínosy větší než diskontované náklady, je daný
výdaj v zásadě žádoucí.

_________________________
15

Viz např. § 2 písm. l) až o) Zákona o finanční kontrole.

16

V tomto rozsahu je vnímána hospodárnost (angl. efficiency) ze strany Office of Government Commerce, jako hlavní organizace
dohlížející na hospodárnost činností veřejného, zejména státního sektoru v Anglii.
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Objem finančních podpor v systému sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách, včetně příspěvků
na péči v České republice v posledních letech ukazuje níže uvedená Tabulka 1.
Tabulka 1: Souhrnná tabulka výdajů státního rozpočtu na sociální služby dle Zákona o sociálních
službách (včetně vyčíslené roční procentní změny z roku na rok)
A. Dotace na podporu poskytování sociálních služeb (dle státního závěrečného účtu)
2007

2008

2009

2010

2011 (předpoklad)

7 169 351 003

6 706 730 100

6 952 689 008

6 815 848 937

6 165 000 000

N/A

-6,45%

3,67%

-1,97%

-11,33%

2007

2008

2009

2010

2011 (předpoklad)

14 607 633 160

18 252 620 270

18 696 865 240

19 602 205 290

20 582 315 555

N/A

24,95%

2,43%

4,84%

10,08%

2007

2008

2009

2010

2011 (předpoklad)

21 776 984 163

24 959 350 370

25 649 554 248

26 418 054 227

26 747 315 555

N/A

14,61%

2,77%

3,00%

1,27%

B. Příspěvek na péči

Celkem

Vezmeme-li v úvahu výše uvedené hodnoty a skutečnost, že zahrnují pouze výdaje ze státního rozpočtu,
tj. nikoliv nepřerozdělované výdaje z rozpočtů krajů či obcí, pak 1% procento zvýšení hospodárnosti
ve smyslu „snížení vstupů při zachování stejné kvality výstupů“ (viz bod 1 výše), představuje hodnotu více
než 250 mil. Kč v celém systému podpory sociálních služeb ze státního rozpočtu. Bylo by však možné
realizovat dle politického rozhodnutí případně i jinou kategorii (podobu) hospodárnosti, a to ve smyslu
„zajištění dodatečných výstupů, tj. zvýšení kvality či množství výstupů při stejných vstupech“ (viz bod 3
výše), případně i další přírůstky hospodárnosti nespadajících do výše uvedených kategorií (podob)
hospodárnosti (viz bod 2, 4 a 5 výše). V této souvislosti je třeba poukázat na Přílohu č. 1, která naznačuje,
že i sociální služby dle Zákona o sociálních službách mohou být v nezanedbatelném rozsahu ziskové, což
samo o sobě není v zásadě protizákonné. Je však otázkou, zdali tyto zisky nejsou nadměrné ve smyslu
práva veřejné podpory EU a zdali reprezentují odměnu za kvalitní sociální služby. 17
1.1.1.6 Strategie Evropa 2020 a sociální služby
Při stanovení výhledu organizace, regulace a financování sociálních služeb v České republice není možné
opomenout základní strategické směry politiky EU do roku 2020, které prezentuje Strategie Evropa 2020
vydaná Komisí v březnu 2010. Tato strategie je založena na třech vzájemně se posilujících prioritách:
Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority:

 Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích.
 Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou
na zdroje.

 Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat
sociální a územní soudržností.

_________________________
17

K otázce měření přiměřeného zisku, viz oddíl 1.2.3 níže.
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Komise současně představila sedm základních iniciativ, které chce v rámci výše uvedených priorit
podporovat, které se více či méně budou dotýkat i poskytování sociálních služeb dle Zákona o sociálních
službách. Jsou jimi:

 „Inovace v Unii“ – zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu a inovací, čímž by
se zajistilo, aby se z inovativních nápadů staly výrobky a služby vytvářející růst a pracovní místa.

 „Mládež v pohybu“ – posílení výkonu systémů vzdělávání a usnadnění vstupu mladých lidí
na pracovní trh.

 „Digitální program pro Evropu“ – urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu a využití jednotného
digitálního trhu domácnostmi a podniky.

 „Evropa méně náročná na zdroje“ – podpora oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů,
podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných zdrojů energie,
modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti.

 „Průmyslová politika pro éru globalizace“ – zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé
a střední podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, která by byla
konkurenceschopná v celosvětovém měřítku.

 „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ – modernizace pracovních trhů a posílení
postavení občanů rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem zvýšení účasti na trhu
práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce, mimo jiné prostřednictvím mobility
pracovních sil.

 „Evropská platforma pro boj proti chudobě“ – zajištění sociální a územní soudržnosti tak, aby
výhody vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly ve velkém měřítku sdíleny a lidem postiženým
chudobou a sociálním vyloučením bylo umožněno žít důstojně a aktivně se zapojovat do společnosti.
Z hlediska sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách je relevantní zejména iniciativa „Evropská
platforma pro boj proti chudobě, v rámci které Komise navrhuje tyto záměry:

 přetvořit otevřenou metodu koordinace v oblasti sociálního vyloučení a sociální ochrany na platformu
pro spolupráci, vzájemné hodnocení a výměnu osvědčených postupů, a na nástroj posilující závazek
veřejných i soukromých aktérů omezit sociální vyloučení a přijmout konkrétní opatření, mimo jiné
v podobě zacílené podpory ze strukturálních fondů, zejména z Evropského sociálního fondu;

 navrhnout a provádět programy na podporu sociální inovace zaměřené na nejohroženější skupiny,
nabízející znevýhodněným komunitám především inovační vzdělávání, odborné vzdělávání a pracovní
příležitosti;

 bojovat proti diskriminaci (např. zdravotně postižených) a vyvinout nový program pro integraci
přistěhovalců, aby mohli plně využít svůj potenciál;

 provést posouzení přiměřenosti a udržitelnosti systémů sociálního zabezpečení a důchodových
systémů a vymezit způsoby, jak zajistit lepší přístup k systémům zdravotní péče.
Na národní úrovni vytyčila Komise pro členské státy tyto cíle:

 podporovat kolektivní i individuální zodpovědnost v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení;
 stanovit a provádět opatření zaměřená na specifické podmínky zvláště ohrožených skupin
(jako neúplné rodiny, starší ženy, menšiny, Romové, zdravotně postižení a lidé bez domova);

 plně využít své systémy sociálního a důchodového zabezpečení, aby byla zajištěna odpovídající
podpora příjmů a přístup ke zdravotní péči.
Z hlediska České republiky je podstatná skutečnost, že Evropská unie předpokládá, že podpoří akce v této
oblasti, včetně sociálních služeb v podobě „zacílené podpory ze strukturálních fondů, zejména
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z Evropského sociálního fondu“, a to i v novém programovacím období 2014-2020. S ohledem
na předpokládaný nový systém poskytování podpor z fondů EU v novém programovacím období
2014-2020, který má být založen:

 na jiné formě přijetí operačních programů (smlouva mezi Komisí reprezentující EU a řídícím orgánem
daného operačního programu reprezentující daný členský stát) místo rozhodnutí Komise dle stávajícího
programovacího období EU 2007-2013, a

 na jiném způsobu uvolňování prostředků z fondů EU, ve kterém bude třeba prokazovat empiricky
dopad, tedy účinnost daných podpor ve vztahu k cílovému stavu uvedenému v operačním programu,
je zřejmé, že evidování a monitorování kvality a ceny sociálních služeb u jejich jednotlivých poskytovatelů,
včetně systému kontroly bude poměrně zásadní pro skutečnou absorpční schopnost České republiky
využít fondy EU v následujícím programovacím období EU 2014-2020 pro zvýšení dostupnosti, ceny
a kvality sociálních služeb podle Zákona o sociálních službách.
1.1.2 Závěry
S ohledem na výše uvedená východiska a kontext této studie a výstupy dílčí analýzy 1 až 3 je možné
konstatovat tyto závěry: 18
(1) Služby sociální péče dle Zákona o sociálních službách a služby tlumočnické (služby sociální
prevence) vykazují ve větší či menší míře znaky SGEI, přičemž největší intenzitu tržních prvků
vykazují služby „domovů pro seniory“. Režim de minimis platný pro právní úpravu veřejné podpory EU
není možné využít ve všech případech.
(2) Česká republika nemá komplexní přehled o všech podporách u jednotlivých poskytovatelů sociálních
služeb dle Zákona o sociálních službách, tj. nemůže efektivně plnit svoji povinnost dle práva EU
v oblasti SGEI kontrolovat, zda nedochází ke vzniku nadměrných vyrovnávacích plateb,
tj. nedovolené (neslučitelné) veřejné podpoře EU.
(3) Česká republika neposkytuje podpory ze státního rozpočtu pro oblast sociálních služeb, včetně
sociálních SGEI, na základě veřejných zakázek či koncesí ani nemá datovou základnu, kterou
by mohla prokázat, že daný poskytovatel sociálních služeb jako příjemce podpory poskytuje tyto
služeb s efektivními náklady, tj. nemůže pohotově prokázat absenci veřejné podpory EU v oblasti
sociálních SGEI na základě čtvrté podmínky Rozsudku Altmark.
(4) Z hlediska splnění pravidel veřejné podpory EU v režimu SGEI není nutné mnoho legislativních
změn (i s ohledem na registrační princip u poskytovatelů sociálních služeb 19 ). Mnohem důležitější jsou
prováděcí podzákonná pravidla, včetně systému kontroly dodržování pravidel veřejné podpory EU.
Níže uvedené Schéma 1 ve formě vývojového diagramu přehledně zobrazuje, na základě jakých postupů
a testů popsaných podrobněji v dílčí analýze 3 se dospělo k závěru uvedenému dle bodu 1 výše. V této
souvislosti je třeba zdůraznit, že právo EU nemá v zásadě dosah na služby obecného zájmu
nehospodářské povahy, tedy včetně těch sociálních služeb, které nemají tuto povahu. Jsou jimi dle výše
uvedených závěrů všechny služby dle Zákona o sociálních službách, které nejsou zmíněny v závěru
dle bodu 1 výše. 20 Současně je však nutné upozornit, že i když jsou dle závěru uvedeném v bodě 1 výše
některé služby dle Zákona o sociálních službách shledány jako SGEI, je zjevné, že Komise i judikatura
ESD a SPI vnímají postavení sociálních SGEI jinak, než například SGEI v oblasti síťových odvětvích. 21

_________________________
18

Smyslem této studie však nebylo činit závěr o obecné politice České republiky v oblasti sociálních služeb, ale pouze s ohledem
na soulad s pravidly práva EU a dopadu do oblasti financování sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách.

19

Viz § 78 a násl. Zákona o sociálních službách.

20

Z tohoto důvodu nejsou tyto služby předmětem návrhů dle této dílčí analýzy.

21

Viz zejména kapitola 3 dílčí analýzy 1 (Analýza primárního práva Společenství) a kapitola 3 dílčí analýzy 2 (Analýza dopadu
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Schéma 1: Posouzení aplikovatelného režimu veřejné podpory EU pro sociální služby dle Zákona
o sociálních službách
Start

Má služba charakter služby
obecného zájmu nebo je
poskytována na základě
exkluzivního práva?

Ne

Platí běžná pravidla
veřejné podpory EU

Ano

Má služba
hospodářskou povahu?

Ne

Ano

Má služba vliv na obchodu mezi
členskými státy?

Ne

Ano

Splňuje služba pro okruh
poskytovatelů služby hranici
de minimis?

Ano

Ne

Jsou splněny
všechny čtyři podmínky
Altmarku?

Ano

Ne

Jsou splněny
podmínky Rámce SGEI?

Ne

Ano
Jedná se o slučitelnou
veřejnou podporu EU

Jedná se
o neslučitelnou
veřejnou podporu EU

_________________________
rozsudků a judikátů ESD) .
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Nejedná se o
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Návrh legislativních změn s ohledem na právo EU v oblasti SGEI je obsažen v oddíle 1.2 níže.
Návrh souvisejících legislativních změn mimo rámec práva EU v oblasti SGEI, tj. těch které nemají přímou
vazbu na soulad s právem EU, ale spíše podporují hospodárnost výdajů na sociální služby dle Zákona
o sociálních službách v ČR, je obsažen v oddíle 1.3 níže.
V oddíle 1.4 níže jsou pak naznačeny základní politické 22 faktory dalšího nastavení pravidel v oblasti
sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách, které souvisejí s celkovou strategií státu v této oblasti,
ale které nemají přímou vazbu na celkovou úpravu SGEI a nemohly být pro svoji variabilitu a výlučnou
politickou povahu v této dílčí analýze dále zohledněny.
Konečně v oddíle 1.5 níže jsou obsaženy závěry pro prováděcí pravidla v oblasti SGEI nelegislativní
povahy, které by mohly vést k nastavení kvalitních a hospodárných vztahů mezi poskytovateli podpor
na sociální služby a poskytovatelů sociálních služeb jako příjemců podpory na straně jedné
a poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů těchto služeb na straně druhé, a to dle dobré mezinárodní
praxe.
1.2
1.2.1

Základní legislativní změny s ohledem na právo EU v oblasti SGEI
Přehled právních předpisů, jejichž novelizace je navrhována

V návaznosti na závěry dílčí analýzy 3 (Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu
na oblast sociálních služeb a jejich financování) se v souvislosti s úpravou níže uvedených otázek navrhuje
novelizace následujících právních předpisů.
oblast

kapitola

novelizovaný právní předpis

Registr veřejných podpor
v oblasti sociálních
služeb

1.2.2

Zákon o sociálních službách
Analogická úprava dle § 3a Zákon o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU
Navazující normotvorná činnost regulačního úřadu

Stanovení a měření
přiměřeného zisku

1.2.4

Zákon o sociálních službách
Zákon o cenách
Navazující normotvorná činnost regulačního úřadu

Institucionální zajištění
poskytování podpor
v souladu s právem EU

1.2.5

Kompetenční zákon (§ 2 a § 9)
Zákon o sociálních službách
Analogická úprava dle právních předpisů upravujících postavení
ERÚ 23 a ČTÚ 24

_________________________
22

Pojem “politický” je zde používán ve smyslu politiky, strategie, koncepce (angl. policy), nikoliv ve smyslu politiky (angl. politics)
jako soutěže o výkon veřejné moci, případně jako vlastní výkon veřejné moci.

23

Viz zejména § 17 a násl. Energetického zákona.

24

Viz zejména § 3 a násl. Zákona o elektronických komunikacích.
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1.2.2

Registr veřejných podpor na sociální služby

Jak vyplývá z dílčích analýz 1 až 3, je pro možnost kontroly hospodárnosti financování sociálních služeb
ze státního rozpočtu vhodné, aby byl vytvořen registr, v němž by byly obsaženy nezbytné údaje
o finančních prostředcích, které jsou poskytovatelům sociální služeb dle Zákona o sociálních službách
poskytovány ze státního rozpočtu, jakož i od jiných subjektů, na něž je pohlíženo pravidly veřejné podpory
EU potenciálně jako na poskytovatele veřejné podpory EU (dále jen „veřejné subjekty“). Taková nová
právní úprava by přitom naplňovala požadavky EK na vyloučení praktik, jimiž členské státy poskytují
podpory, které narušují či hrozí narušit hospodářskou soutěž.
Mělo by tedy dojít k vytvoření centrálního registru, jehož správcem by bylo MPSV. Centrální registr by mohl
mít obdobnou podobu jako centrální registr podpor malého rozsahu podle Zákona o úpravě vztahů v oblasti
veřejné podpory EU. 25 Předmětem jeho evidence by byly prostředky, které by byly poskytnuty z rozpočtů
veřejných subjektů v rámci SGEI, přičemž s ohledem na hospodárnost je účelné, aby takto byly evidovány i
SSGI nehospodářské povahy. Jako nejvhodnější se jeví novelizace Zákona o sociálních službách. V rámci
tohoto registru by mělo současně dojít k přebírání údajů z IS CEDR.
V rámci centrálního registru podpor sociálních služeb by MPSV i další veřejné subjekty jako poskytovatelé
podpor z veřejných prostředků, jako jsou kraje či obce, příp. též příjemci, mohli ověřit u každého příjemce
výši již obdržených podpor sociálních služeb, v důsledku čehož by došlo k efektivní kontrole výdajů
financujících subjektů.
Vzhledem k požadavku, aby centrální registr obsahoval údaje o všech podporách sociálních služeb
dle Zákona o sociálních službách, je nezbytné stanovit všem poskytovatelům podpory povinnost
zaznamenat údaje o poskytnutí podpory do centrálního registru v určité lhůtě, a to například
do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory. Tato lhůta by měla zabezpečit aktuálnost údajů
v centrálním registru a zároveň dát poskytovatelům dostatečný časový prostor k zanesení údajů
do registru. S ohledem na skutečnost, že poskytovatelé podpor jsou orgány veřejné moci, jeví se jako
vhodnější stanovit tuto povinnost jim, než příjemcům, jimiž jsou fyzické či právnické osoby.
Obdobně jako v případě podpor malého rozsahu by informace o celkové podpoře sociálních služeb, kterou
obdržel konkrétní příjemce, měly být dálkově přístupné všem poskytovatelům (tj. územním samosprávným
celkům, ústředním správním orgánům, orgánům státní správy, subjektům hospodařícím s veřejnými
prostředky a dalším). V souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, se informace o rozsahu a příjemci veřejných prostředků nepovažují
za porušení obchodního tajemství.

_________________________
25

Viz § 3a (Evidence podpor malého rozsahu) tohoto zákona
(1) Centrální registr je informační systém veřejné správy, který obsahuje údaje o poskytnutých podporách malého rozsahu.
(2) Údaje centrálního registru o celkové podpoře malého rozsahu, kterou příjemce obdržel, jsou přístupné poskytovateli formou
dálkového přístupu.
(3) Poskytovatel je povinen před poskytnutím podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit, zdali poskytnutím podpory
nedojde
a) k překročení limitu stanoveného příjemci v přímo použitelném předpisu Evropských společenství,
b) k překročení limitu stanoveného v oblasti zemědělství a rybolovu pro Českou republiku v přímo použitelném předpisu
Evropských společenství.
(4) Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje
o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.
Ustanovení odstavce 3 nabývá účinnost až od 1.1.2012. Další informace lze nalézt také na internetových stránkách ÚOHS:
http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/.
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Obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory povinen zaznamenat do centrálního registru
sociálních služeb, včetně postupu poskytovatele, by měl s ohledem na konkrétnost těchto informací
podrobněji upravovat prováděcí právní předpis. 26 Centrální registr by měl respektovat veškerá pravidla
platná pro informační systém veřejné správy, která vyplývají ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích předpisů.
V Části šesté Zákona o sociálních službách by mělo být výslovně zakotveno, že MPSV je správcem
centrálního registru. Považujeme za vhodné, aby Část šestá Zákona o sociálních službách také
obsahovala ustanovení o tom, že centrální registr je informační systém veřejné správy, který obsahuje
údaje o poskytnutých podporách podle §§ 101 až 105 Zákona o sociálních službách. Dále by mělo být
uvedeno, že údaje centrálního registru o celkové podpoře poskytnuté podle §§ 101 až 105 Zákona
o sociálních službách, kterou příjemce obdržel, jsou přístupné poskytovateli formou dálkového přístupu.
Pro lepší kontrolu MPSV by bylo vhodné, aby byla v Zákoně o sociálních službách dána rovněž povinnost
poskytovatelů i příjemců podpor předložit MPSV veškeré dokumenty a informace, které si MPSV vyžádá
a které souvisejí s poskytnutou podporou. MPSV by mělo mít možnost stanovit lhůtu pro dodání
vyžádaných informací a dokumentů. V závislosti na tom, jak rozsáhlé budou informace, které budou
do registru vkládány, je vhodné uvažovat o legislativním zakotvení povinnosti příjemců dotace poskytnout
kdykoliv na žádost veškeré informace a doklady umožňující posouzení plnění podmínek všech veřejných
podpor, včetně hospodaření s nimi, poskytovateli příslušné dotace.
V Části sedmé Zákona o sociálních službách by měly být zakotveny sankce za porušení povinnosti
předložit MPSV (příp. též jiným poskytovatelům) vyžadované dokumenty či informace.
V § 119 Zákona o sociálních službách by mělo být vloženo ustanovení, zmocňující MPSV k vydání
vyhlášky k proceduře vkládání a specifikující požadavky na obsah a formu údajů vkládaných do centrálního
registru.
V případě, že MPSV rozhodne v souladu s dalšími doporučeními této dílčí analýzy vytvořit nezávislý
regulační úřad sociálních služeb, 27 doporučujeme, aby měl tento Úřad na starosti centrální registr
namísto výše navrhovaného MPSV.
V souvislosti s navrhovaným opatřením je nezbytné zmínit také variantu, že by vedením registru veřejných
podpor na sociální služby byl pověřen ÚOHS. Jakkoliv se tato varianta může nabízet z hlediska obdobné
kompetence ÚOHS ve vztahu k registru podpor de minimis, máme za to, že se nejedná o variantu
vhodnou. Prvním důvodem je otázka věcné kontroly nad registrem, přičemž odbornou způsobilost k řešení
otázek sociálních služeb mají pracovníci MPSV, nikoliv ÚOHS. Druhým důvodem je otázka případných
nástaveb tohoto registru ve vztahu ke kontrole hospodárnosti poskytování sociálních služeb. V tomto
ohledu se opět nezdá vhodným, aby takovou funkci zajišťovali pracovníci ÚOHS. Zkušeností ÚOHS je však
nepochybně třeba využít při zřizování registru v konzultační a poradní rovině.
1.2.3

Absence potřeby změny Živnostenského zákona

V souvislosti se skutečností, že v předchozích dílčích analýzách 1 až 3 bylo identifikováno, že
se u sociálních služeb může jednat o činnosti hospodářského charakteru, vyvstala otázka, zda není nutno
novelizovat Živnostenský zákon. Daná SGEI by totiž mohla naplňovat definici živnosti

_________________________
26

Pokud by nebyla zvolena varianta regulace v podobě nezávislého regulačního úřadu, viz oddíl 2.3.3 níže.

27

Viz oddíl 2.3.3 níže.
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podle Živnostenského zákona, jenž v § 2 stanoví, že živností je soustavná činnost provozovaná
samostatně, vlastním jménem a za podmínek stanovených Živnostenským zákonem.
Zde je však nutno podotknout, že živnost je v Živnostenském zákoně vymezena dvojím způsobem. Jednak
pozitivně, tj. výše citovanými znaky, uvedenými v ustanovení § 2, jednak negativně, a to výčtem činností,
které, i když jinak splňují pojmové znaky živnosti, jsou vyňaty z režimu Živnostenského zákona. Podnikání
v těchto činnostech se řídí zvláštními zákony, na které Živnostenský zákon odkazuje.
Paragraf 3 odst. 3 písm. af) Živnostenského zákona pak stanoví, že poskytování sociálních služeb
podle Zákona o sociálních službách není živností. Pro poskytování sociálních služeb podle Zákona
o sociálních službách proto není nutné mít živnostenské oprávnění. Předpoklady pro výkon povolání
sociálního pracovníka jsou jako zvláštní úprava stanoveny v Části osmé Zákona o sociálních službách,
v Části deváté jsou pak upraveny předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Akreditace
příslušných vzdělávacích zařízení a akreditace vzdělávacích programů je upravena v Části desáté Zákona
o sociálních službách.
Z výše uvedeného vyplývá, že úprava podnikání v oblasti sociálních služeb je plně předmětem Zákona
o sociálních službách, který je možno ve vztahu k Živnostenskému zákonu považovat za lex specialis.
Změna Živnostenského zákona proto není nutná.
1.2.4

Stanovení a měření přiměřeného zisku

Současný Rámec SGEI definuje přiměřený zisk ve svém bodě 18 následujícím způsobem: „’Přiměřeným
ziskem‘ by se měla rozumět míra návratnosti vlastního kapitálu, která zohledňuje riziko nebo nepřítomnost
rizika vyplývající pro dotčený podnik ze zásahu členského státu, zejména pokud mu stát udělil výhradní
nebo zvláštní práva. Tato míra nesmí běžně přesáhnout průměrnou míru, jež byla v dotčeném odvětví
platná v posledních letech. V odvětvích, kde neexistuje podnik srovnatelný s podnikem, jemuž bylo svěřeno
poskytování služby obecného hospodářského zájmu, může být toto srovnání učiněno s podniky
umístěnými v jiných členských státech nebo, pokud je to nezbytné, v rámci jiných odvětví za předpokladu,
že budou zohledněny zvláštnosti každého odvětví. Při určování výše přiměřeného zisku mohou členské
státy zavést pobídková kritéria, která se budou mimo jiné týkat i kvality poskytované služby a přírůstků
produktivity.:
Zákon o cenách definuje v § ustanovení § 2 odst. 7, písm. b) přiměřený zisk takto: „Pro účely tohoto
zákona se za … b) přiměřený zisk považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající
obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje
přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.“
Z obou definic je patrný koncept návratnosti vloženého kapitálu. Pro jeho exaktní vyčíslení je proto třeba
minimálně určit způsob výpočtu vloženého kapitálu a výši jeho „návratnosti“. Zpravidla je výše vloženého
kapitálu určena na základě účetních výkazů (např. ve výši vlastního kapitálu či ve výši čisté účetní hodnoty
dlouhodobých aktiv); ty však nemusí stačit ve všech případech. Míra „návratnosti“ celkového vloženého
kapitálu je v praxi skoro vždy určena s využitím modelu „vážených průměrných nákladů kapitálu“ (zkratka
VaPNaK, angl. „weighted average cost of capital“ – WACC). Při určení této hodnoty je potřeba zohlednit
alespoň následující metodické otázky:

 zda výpočet přiměřeného zisku je vyjádřen v nominálních cenách, tj. včetně inflace, nebo ve stálých
cenách, tj. čistě bez inflace;

 zda výše přiměřeného zisku je počítána před nebo po aplikaci daně z příjmů právnických osob;
 zda WACC jako vážený průměr vychází ze skutečného poměru vlastního a cizího kapitálu či
z regulátorem určeného optimálního poměru.

14

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 4: Doporučení pro koncepční
legislativní činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů
jejich financování
Výpočet samotné hodnoty WACC (VaPNaK) lze nejjednodušeji představit pomocí následujícího vzorce:

VaPNaK = [(1 − g ) × re ] + [g × rd ]
kde:
g
rd
re

je podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu regulovaného subjektu (tj. cizí zdroje + vlastní zdroje);
je cena dluhového financování. Tato cena je měřená jako bezrizikový výnos rf plus přirážka cizího
kapitálu nad touto sazbou pd; a
je cena vlastního kapitálu.

Dále:

re = rf + β e (rm − rf )
kde:
rf
ße
rm
rm - rf

je bezrizikový výnos;
je koeficient beta (zadlužený);
je výnos z trhu vcelku; a
je tržní riziková prémie.

Použití tohoto přístupu vyžaduje informace o několika klíčových proměnných hodnotách. Jedná se zejména
o:

 bezrizikový výnos – většinou počítán na základě výnosů českých státních dluhopisů;
 přirážka cizího kapitálu – měřena buď přímo prostřednictvím rozdílu výnosů při splatnosti obligací
obchodních společností a vládních dluhopisů, nebo pomocí analýzy komparátoru;

 koeficient beta (zadlužený) – který je možné měřit přímo (pokud existují kotované společnosti) nebo
prostřednictvím komparátorů (včetně možnosti nastavení hodnoty na tržní průměr 1);

 tržní riziková prémie (přirážka za oborové investorské riziko nebo za riziko investic do vlastního
kapitálu v daném trhu) – dodatečná odměna (výnos) potřebná pro udržení celého trhu spíše než
vládních dluhopisů. Toto je nejspornější bod, protože jeho měření není vůbec snadné.
Tento postup se používá pro určení míry „návratnosti“ vloženého kapitálu v distribuci elektřiny či
v některých telekomunikačních službách v ČR. Neměl by být zásadní problém s jejím určením i pro sociální
služby (i když určení hodnoty beta může být obtížnější, než v odvětví, kde ekonomická regulace je
dlouhodobě etablovaná).
V případě provozovatelů, kteří neinvestovali mnoho do provozu dané služby, lze určit míru přiměřeného
zisku při zvážení pracovního kapitálu potřebného k tomuto provozu.
Výše popsaný postup lze uplatnit pro vyčíslení přiměřeného zisku ex ante. Při posouzení přiměřenosti výše
zisku ex post, je třeba také mít pravidlo (či sadu pravidel), které v jazyku Rámce SGEI zohledňují
„pobídková kritéria“. Například, pokud vyšší zisk ex post než vypočtená hodnota přiměřeného zisku ex ante
bude spojen s vyšší kvalitou poskytovaných služeb, část či dokonce veškerý takovýto zisk by mohl zůstat
poskytovateli. V těchto pravidlech je potřeba pečlivě zvážit, kdo má nést riziko poptávky, a to je zvláště
důležité tam, kde daná služba je charakterizována vysokou mírou fixních nákladů.
V praxi je žádoucí zvážit vhodný způsob realizace těchto obecných zásad v regulaci sociálních služeb.
Standardizace (např. výkazů a výpočtů) je nezbytná v každém případě (mj. z důvodu zachování
jednotného postupu vůči všem regulovaným subjektům); pokud existují tisíce regulovaných subjektů
a regulátor s omezenou kapacitou, může být vhodné zvážit zavedení i zjednodušeného postupu. V tomto
případě je potřeba pečlivě zvážit, jak postup zjednodušit, aby zjednodušení nevedlo k významnému
zkreslení oproti aplikaci teoreticky ideálního postupu.
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Tak, jako tomu je obvyklé u jiných SGEI, 28 je možné provést nejjednodušší legislativní zakotvení
prostřednictvím MF na základě pravomocí k věcnému usměrňování dle Zákona o cenách, 29 případně
v kombinaci se současnou změnou Zákona o sociálních službách, která by se zabývala v základním
rozsahu regulací cen sociálních služeb.
1.2.5

Institucionální zajištění poskytování podpor v souladu s právem EU

Jak prezentuje kapitola 2 níže, lze si představit širokou škálu institucionálních řešení k zajištění souladu
poskytovaných podpor s právem EU. Institucionální řešení na základě rozšíření působnosti MPSV
nevyžadují žádná zvláštní legislativní řešení, kromě zakotvení případného rozšíření působnosti MPSV
v Zákoně o sociálních službách. Institucionální řešení spočívající ve vzniku nového úřadu vyžadují
minimálně velkou novelu Zákona o sociálních službách, případně úplně nový zákon nahrazující stávající
Zákon o sociálních službách. I v této oblasti je vhodné využít v konzultační a poradní rovině znalosti
a zkušenosti ÚOHS.
1.3
1.3.1

Související legislativní změny mimo rámec práva EU v oblasti SGEI
Dořešení využití příspěvku na péči a jeho účelu použití

V kapitole 5.3.1 dílčí analýzy 3 bylo rozebráno, že na možný tržní charakter poskytování sociálních služeb
dle Zákona o sociálních službách působí významně ta skutečnost, že vedle dotací na poskytování
sociálních služeb jsou poskytovány příspěvky na péči dle § 7 a násl. Zákona o sociálních službách. Jak
vyplývá z tabulky uvedené v kapitole 1.1.1.5 výše, došlo mezi lety 2007 a 2011 k nárůstu částky
vynakládané ročně ze státního rozpočtu na vyplácení příspěvku na péči z částky 14,6 mld. Kč
na odhadovaných 20,6 mld. Kč v letošním roce. Oproti tomu výše dotací na poskytování služeb sociální
péče zůstává konstantní, resp. došlo v daném období k jejímu snížení ze 7,2 na 6,2 mld. Kč.
S ohledem na obecný nedostatek rozpočtových finančních zdrojů, který byl dosud částečně suplován
kofinancováním některých sociálních služeb z prostředků fondů EU, je třeba do budoucna řešit otázku
poskytování příspěvku na péči a jeho vztahu k provozním dotacím ze státního rozpočtu. V tomto ohledu je
možné si představit ve vztahu ke službám sociální péče jakékoliv řešení v rámci možných krajních variant,
tj. že by příspěvek na péči nebyl poskytován vůbec, anebo naopak by poskytování sociálních služeb bylo
podporováno pouze pomocí příspěvku na péči.
Jakkoliv § 19 a násl. Zákona o sociálních službách stanoví pravidla pro poskytování a využívání příspěvku
na péči a z § 21 odst. 2 písm. d) vyplývá povinnost jej využívat na stanovený účel, což je kontrolováno
dle § 29 obecními úřady s rozšířenou působností, je pro futuro rovněž na zvážení forma poskytování tohoto
příspěvku. Stávající peněžní forma nemusí ve všech případech zajišťovat řádné využívání příspěvku
a rovněž neumožňuje jeho vazbu na případné vybrané poskytovatele sociálních služeb. Bylo by proto
možno uvažovat např. o určité formě poukázek či předplacených karet, které by umožňovaly zaměření
příspěvku jak věcně, tak i personálně. 30

_________________________
28

Např. služby dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

29

Viz § 10 odst. 2 Zákona o cenách: „Předpisy o regulaci cen podle odstavce 1 zveřejňuje Ministerstvo financí v Cenovém věstníku,
Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku
a Český telekomunikační úřad v Poštovním věstníku. Jejich vydání vyhlašují ve Sbírce zákonů podle zvláštního právního
předpisu). Kraje a obce svá nařízení zveřejňují způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. Cenové rozhodnutí nabývá
platnosti dnem uveřejnění v příslušném věstníku a účinnosti nabývá dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však
dnem uveřejnění.“

30

Personální zaměření by muselo respektovat zásadu nediskriminace, tj. okruh poskytovatelů by musel být vybrán, např.
na základě výběrového řízení či jiným nediskriminačním způsobem (např. neomezené přihlášení do systému při splnění předem
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I v tomto případě je také na zvážení otázka další diferenciace poskytovaného příspěvku, zejména ve vazbě
na případný majetkový test příjemce a rovněž podpůrnou vyživovací povinnost dle Zákona o rodině.
Řešení výše nastíněných otázek ovlivňují však výlučně faktory politické povahy a jejich vazba
na legislativní úpravu SGEI je slabá. Proto směr řešení nelze navrhnout pouze na základě odborného
posouzení a není proto předmětem této studie.
1.3.2

Zpružnění Zákona o veřejných zakázkách pro oblast sociálních služeb

Otázka použití Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona v oblasti sociálních služeb je řešena
v kapitole 2 dílčí analýzy 3 (Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast
sociálních služeb a jejich financování). Jak v ní bylo uvedeno, uplatňuje se v současnosti v České republice
přísnější režim zadávání veřejných zakázek a koncesí, které se týkají sociálních služeb, než je vyžadováno
právem EU. Směrnice o veřejných zakázkách totiž řadí sociální služby mezi tzv. neprioritní služby (položka
č. 25 Přílohy IIB Směrnice o veřejných zakázkách). Neprioritní služby nejsou považovány za služby, které
mají z hlediska vytváření jednotného vnitřního trhu zásadní význam. Odstavec 18 preambule Směrnice
o veřejných zakázkách k takovým službám uvádí: „pokud jde o služby v příloze IIB, nemělo by být
příslušnými ustanoveními této směrnice dotčeno použití zvláštních pravidel Společenství pro dané služby“.
V čl. 21 Směrnice o veřejných zakázkách je pak stanoveno, že „zakázky, jejichž předmětem jsou služby
uvedené v příloze IIB, se řídí výhradně článkem 23 a čl. 35 odst. 4“. Tyto dva články se zabývají způsobem
stanovení technických specifikací a způsobem oznámení o výsledcích zadávacího řízení.
Ve vztahu k veřejným zakázkám tudíž právo EU umožňuje členským státům stanovit vhodnější pravidla
pro tento typ služeb. Požaduje pouze zachování povinnosti dodržení dvou výše uvedených ustanovení
Směrnice o veřejných zakázkách a dále základních zásad zadávacího řízení (transparentnost,
nediskriminace, rovné zacházení).
U koncesí je situace ještě radikálnější, neboť všechny koncese na služby jsou na základě čl. 17 Směrnice
o veřejných zakázkách z její působnosti vyňaty, a podléhají jen dodržení výše zmíněných základních
zásad.
V České republice nebyly tyto možnosti při přípravě Zákona o veřejných zakázkách ani Koncesního zákona
zohledněny; na rozdíl od mnoha, zejména „starých“ členských států EU, ale také např. Slovenska. Zákon
o veřejných zakázkách sice rozdělení na prioritní a neprioritní služby ve svých přílohách č. 1 a 2 obsahuje,
z hlediska postupu v zadávacím řízení je však jediným rozdílem možnost použít jednací řízení
s uveřejněním. Koncesní zákon toto dělení nezohledňuje vůbec.
Cílem návrhu na zpružnění Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona není pochopitelně
vyhýbat se stanoveným soutěžním pravidlům, nýbrž snaha umožnit při zadávání sociálních služeb
přihlédnout více k jejich specifické povaze, jíž velmi formalizované postupy zadávacího či koncesního
řízení nemusí vždy vyhovovat. Jako hlavní odlišnosti lze uvést následující:

 jakkoliv v rámci sociálních služeb existují takové služby, které je možné zadat tak, že bude vybrán jeden
konkrétní poskytovatel, značná část případů se pohybuje v určité „šedé zóně“, ve které nemusí být
zcela zřejmé, zda se jedná o poskytnutí dotace (jako jednostranný právní úkon) nebo již o udělení
koncese na poskytování určité sociální služby (jako smluvního vztahu s částečným financováním
z příjmů od třetích osob – uživatelů a částečným z dotací);

 hranice mezi veřejnou zakázkou a koncesí nemusí být ve všech případech zřetelná;
_________________________
stanovených podmínek).
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 v mnoha případech by výběrové řízení mělo spíše směřovat k tomu, že pomocí něho bude nabídnuta
možnost získat dotaci předem neomezenému okruhu subjektů a ověřit v něm jejich vhodnost
a schopnost příslušné sociální služby poskytovat, než k výběru jednoho či několika málo uchazečů;
takový postup však stávající znění Zákona o veřejných zakázkách či Koncesního zákona neumožňuje;

 poskytování sociálních služeb je citlivou oblastí, 31 kterou nelze srovnat s poskytováním „průmyslových“
služeb (např. úklidových), u kterých je snadné vybrat dodavatele na základě nabídky bez dalšího
jednání; u sociálních služeb může být naopak vhodné dále s dodavatelem jednat za účelem precizace
nabídky a rovněž ověření toho, zda uchazečem nabízené plnění je reálné.
Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme, aby do Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona
byla vložena výjimka, která by umožňovala postupovat zadavatelům při zadávání sociálních služeb
zjednodušeným postupem; zároveň by měla být zachována možnost sociální služby i nadále zadávat
ve standardním zadávacím či koncesním řízení.
Vhodné by zřejmě bylo zavedení minimálních pravidel, které by musely být dodrženy (uveřejňování výzvy,
dodržení stanovených pravidel, základní oznamovací povinnosti) pro naplnění základních zásad. Z důvodů
netříštění zadávacích pravidel doporučujeme tento specifický postup zahrnout do Zákona o veřejných
zakázkách a v Koncesním zákoně a Zákoně o sociálních službách na něj pouze odkázat. 32
Konkrétní pravidla a doporučené postupy by bylo vhodné specifikovat pro různé druhy sociálních služeb
metodikou vydanou MPSV (jež by mohla být pro příjemce dotací na sociální služby závazná). Uvedené
řešení by zajistilo, že základní nutná pravidla budou dodržena vždy, aniž by bylo nutné řešit jednoznačně
zmíněné hraniční případy, tj. zda se např. jedná o veřejnou zakázku či koncesi.
Navrženou úpravu je třeba projednat s Ministerstvem pro místní rozvoj, jako ústředním orgánem
odpovědným za oblast investiční politiky 33 a dále rovněž s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jako
orgánem pověřeným dohledem nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. 34
Úprava zadávacích pravidel může být významná i v kontextu připravované reformy pravidel pro SGEI. 35
Nelze však také přehlédnout, že Komise ve své Zelené knize z letošního roku 36 zvažuje i zrušení či
omezení kategorie neprioritních služeb, avšak zároveň zvažuje vytvoření jednoduššího a flexibilnějšího
režimu pro všechny služby. Změny v oblasti veřejných zakázek však nebudou přijaty dříve než za dva roky.
V souvislosti s otázkami týkajícími se Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona je třeba zmínit
rovněž možnost přímého zadání poskytování sociálních služeb na základě výjimky
pro in-house dodavatele, jejíž podmínky jsou detailně rozebrány v oddíle 2.1.4 dílčí analýzy 3 (Analýza

_________________________
31

Viz oddíl 1.1.1.4 výše.

32

Není vyloučeno, že Koncesní zákon bude do budoucna zrušen a příslušná pravidla rovněž začleněna do Zákona o veřejných
zakázkách.

33

Viz § 14 Kompetenčního zákona.

34

Pro úplnost uvádíme, že navrhovaná změna může být provedena izolovaně pro sociální služby anebo v rámci širší změny
pravidel pro neprioritní služby, které jsou v poslední době často diskutovány (např. právní služby). Na druhou stranu je třeba vzít
v potaz možný odpor proti změně zadávacích pravidel ze strany subjektů, které prosazují větší transparentnost při zadávání
veřejných zakázek z důvodu neporozumění podstatě a důvodům navrhovaných změn.

35

Viz řeč J. Almunii, vicepresidenta Evropské komise odpovědného za politiku hospodářské soutěže, „Reforma pravidel EU
pro veřejnou podporu v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu“ ze dne 12. května 2011 na 90. plenárním zasedání
Výboru regionů: „Jiným bodem může být vyjasnění interakce mezi veřejnou podporou a pravidly pro veřejné zakázky. […]
Vezměme jako příklad starostu, který připravuje výběrové řízení na služby v souladu s pravidly pro veřejné zakázky. Podle našich
nových pravidel by snad mohlo použití výběrového řízení automaticky odstranit jakékoliv obavy ve vztahu k hospodářské soutěži.“

36

Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu
veřejných zakázek ze dne 27. 1. 2011 KOM(2011) 15 v konečném znění.
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transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb a jejich financování).
Pro její aplikaci musí být současně splněny dvě podmínky:

 kontrola zadavatele nad dodavatelem obdobná kontrole nad svými interními složkami (v případě
obchodních společností vyjádřena pomocí 100 % vlastnictví dodavatele); a

 výkon podstatné části činnosti dodavatele v režimu in-house ve prospěch kontrolujícího zadavatele.
Naplnění těchto podmínek není snadné, jejich změna však není na národní úrovni možná, neboť vychází
čistě z judikatury ESD. Je však třeba upozornit na skutečnost, že v souvislosti s připravovaným novým
legislativním rámcem pro SGEI nelze vyloučit, že budou na úrovni EU stanoveny odlišné podmínky i
pro tuto výjimku, stejně jako se již stalo v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících. 37
1.3.3

Oddělení způsobů
a vzdělávacích

financování

sociálních

služeb

od

služeb

zdravotních

Právo EU v oblasti veřejné podpory EU pro SGEI umožňuje, aby jednotlivé SGEI nebyly posuzovány
z hlediska případného překročení přípustné vyrovnávací platby (tzv. nadměrné vyrovnávací platby)
odděleně, ale umožňuje vyrovnání v souhrnu v rámci všech služeb SGEI daného subjektu. 38 Typicky
taková skutečnost může v ČR nastávat při souběhu poskytování sociálních a současně zdravotních služeb
u jednoho subjektu. Současný Rámec SGEI k tomu obsahuje v bodu 22 toto pravidlo: „Jakoukoli
nadměrnou vyrovnávací platbu lze použít pro financování jiné služby obecného hospodářského zájmu
poskytovanou shodným podnikem, ale takový převod musí být uveden v účetnictví dotčeného podniku
a musí být uskutečněn v souladu s pravidly a zásadami tohoto rámce, zejména co se týče povinnosti
předchozího oznámení. Členské státy musí zaručit, že tyto převody budou podléhat řádné kontrole. Použijí
se pravidla o zprůhlednění stanovená směrnicí 80/723/EHS.“ Jak je však patrné z tohoto pravidla, je třeba
vést náklady a výnosy na zdravotní služby na straně jedné a na sociální služby na straně druhé odděleně.
Současný systém hrazení určitých výkonů z prostředků zdravotních pojišťoven a z prostředků vyčleněných
pro sociální služby dle Zákona o sociálních službách je poněkud nepřehledný.
Do budoucna se jeví pro účely transparentnosti i zpřehlednění kontrol hospodárnosti poskytování
sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách vhodné, aby bylo rozhraní mezi zdravotními
a sociálními službami vedeno jednoznačněji z hlediska funkčních znaků, a to zejména ve vztahu
k distribuci režijních nákladů u subjektů, které poskytují oba druhy služeb současně. V opačném případě
budou v systému vznikat šedé zóny nehospodárnosti, a to s ohledem na dva odlišné regulační systémy,
které budou mít každý své kontrolní mechanismy, pravděpodobně ne zcela sladěné.
Jiný přístup, který je použit například v Anglii, spočívá v tom, že jak systém sociálních služeb, tak i systém
zdravotních služeb má jedno regulatorní místo, v případě Anglie konkrétně představované Care Quality
Commission. 39
1.3.4

Majetkový a příjmový test jako hledisko odlišující sociální služby od běžných
služeb

Podpory na sociální služby SGEI mají nutně své opodstatnění v režimu veřejné podpory EU pouze tehdy,
je-li je možné označit za služby v obecném zájmu, pro které platí obecně mírnější režim veřejné podpory
EU. Dle bodu 9 Rámce SGEI navazující na judikaturu ESD se pro určení, zdali jde v daném případě

_________________________
37

Viz čl. 5 odst. 2 Nařízení o veřejných dopravních službách, který stanoví benevolentnější podmínky ve vztahu ke kontrole
a vlastnictví, avšak zároveň přísnější podmínky ve vztahu k výkonu činnosti vůči kontrolujícímu zadavateli.

38

Národní státy však mohou přijmout přísnější úpravu, než umožňuje komunitární právo.

39

Více, viz oddíl 2.2.3 níže.
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o službu v obecném zájmu, používá poměrně benevolentní pravidlo, kdy nesprávná identifikace dané
služby jako služby v obecném zájmu by musela být učiněna ve zjevném omylu. 40
V každém případě by zejména některé služby sociální péče, které přímo nesouvisí s určitým
nestandardním sociálním znevýhodněním, např. péče o starší osoby v domovech seniorů, kteří se však
o sebe dokáží postarat a tudíž jsou v běžných činnostech soběstační a mají dostatečné příjmové
a majetkové poměry, neměly nahrazovat běžné tržní služby. V takovém případě by mohlo dojít
ke zpochybnění existence obecného zájmu u konkrétních sociálních služeb v konkrétních zařízeních, a to
zejména s ohledem na skutečnost, že by takové služby bylo možné v mnoha ohledech nahradit terénními
službami a rezidenční služby by mohly být zajišťovány trhem. 41
Podobné úvahy zahrnují i otázky diferenciace spoluúčasti na hrazení nákladů za sociální služby ze strany
různých příjmových a majetkových kategorií uživatelů sociálních služeb a společně s nimi posuzovaných
osob. I v některých jiných službách SGEI se klade důraz na sociální únosnost (angl. affordability)
sociálních služeb pro různé kategorie obyvatel s ohledem na majetkové a příjmové možnosti. Z hlediska
financování sociálních služeb a zejména služeb sociální péče je tedy vhodné se zamyslet nad rozsahem
spoluúčasti na hrazení nákladů za sociální služby pro různé příjmové a majetkové skupiny. Ačkoliv je tato
otázka velmi citlivá, je možné i nyní poukázat na platné vzájemné vyživovací povinnosti v rámci Zákona
o rodině (jež mají být zachovány i v novém občanském zákoníku). Zejména je třeba řešit v takovém
případě de lege ferenda souběh příspěvku na péči pro osobu, která současně využívá sníženou hodnotu
ceny služeb danou dotací danému poskytovateli služby z veřejných zdrojů.
1.4
1.4.1

Faktory dalšího nastavení pravidel v oblasti sociálních služeb
Způsoby zajištění sociálních služeb

Sociální služby jako jakékoliv jiné služby je možné zajišťovat veřejným sektorem prostřednictvím těchto tří
základních způsobů vyjadřující míru intervence veřejného sektoru a způsobu financování dané služby:
(1) Rámcové smlouvy na sociální služby. Tento způsob nezahrnuje přímé vynaložení prostředků
na sociální služby ze strany veřejného sektoru, ale usiluje o využití úspor z rozsahu pro objednání
sociálních služeb o určitém standardu služby prostřednictvím centrálního zadávání. 42 Tento přístup
umožňuje uživatelům sociálních služeb nakoupit takové služby zpravidla za nižší cenu a se zárukou
lepší kvality a smluvních podmínek. Náklady takového centrálního zadavatele pak nese veřejný
sektor. 43
(2) Zajištění sítě sociálních služeb. Zajištění sítě sociálních služeb podporovaných státem ve svém
extrému znamená, že stát zajišťuje a finančně (různým způsobem – provozními i investičními dotacemi)
podporuje síť sociálních služeb, která de facto pokrývá poptávku uživatelů a současně zajišťuje hrazení
jejích nákladů, které jsou poskytovány v zásadě zdarma či za symbolickou úplatu. Takový systém

_________________________
40

Viz znění: „Z judikatury Soudního dvora je zřejmé, že s výjimkou odvětví, která jsou upravena pravidly Společenství, mají členské
státy velkou volnost, pokud jde o povahu služeb, jež mohou být považovány za služby obecného hospodářského zájmu. Je tudíž
úkolem Komise zajistit, že tato volnost je uplatňována bez jakéhokoli zjevného omylu, pokud jde o vymezení služeb obecného
hospodářského zájmu.“

41

Viz věc N 642/2009, Projet d´appui spécifique aux associations de logement pour les approches de district (Úř. věst. C 31,
9.2.2010, s. 6-7). Tento případ řešený Komisí ve věci sociálního bydlení donutil Nizozemí upravit zaměření podpory družstevnímu
sociálnímu bydlení v zásadě jen pro družstva (wocos) zahrnujících z 90% obyvatel skupiny obyvatel s nižšími příjmy. Více, viz
oddíl 5.2.7 dílčí analýzy 3.

42

Legislativně je tato možnost v českém právním řádu umožněna v ustanovení § 3 Zákona o veřejných zakázkách.

43

Např. obdobná státní organizace působí v Anglii pod názvem Buying Solutions (http://www.buyingsolutions.gov.uk/). Ačkoliv není
jejím hlavním smyslem zajišťování centrálního nakupování sociálních služeb, i tady je možné najít relevantní zboží a služby
(celkově je dostupných cca 500 tisíc položek), které mají větší či menší souvislost s poskytováním sociálních služeb dle Zákona
o sociálních službách. Obdobně v Rakousku existuje Bundesbeschaffung GmbH (http://www.bbg.gv.at/).
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vytlačuje ve své krajní podobě jakékoliv jiné formy poskytování služeb a brání existenci trhu sociálních
služeb. Může však také zahrnovat proces zajištění kvality tržně nabízených služeb, např. pomocí
systému pravidelných inspekcí všech poskytovatelů.
(3) Poskytování prostředků na nákup sociálních služeb. Tento způsob spočívá v své krajní podobě
v úloze státu, kdy poskytuje více či méně adresné dávky a příspěvky uživatelům služby, kteří si pak
dané služby nakupují podle dostupnosti takových služeb na trhu.
Naprostým extrémem, který nelze teoreticky opomenout, ale který není v zásadě ve své ryzí podobě
v prostoru členských zemí Evropské unie přijatelný, je, že stát vůbec ve prospěch sociálních služeb
neintervenuje a nechává volně „působit trh“.
V České republice existuje v současné době systém, který je založen na kombinaci druhého a třetího
způsobu zajišťování sociálních služeb, přičemž třetí přístup je v zásadě majoritní. 44 První způsob není
v zásadě používán. Současně se ale uživatelé sociálních služeb podílejí ze svých vlastních zdrojů ve větší
či menší míře na úhradě nákladů za sociální služby. 45
Je otázkou čistě vnitrostátně politickou, jaký bude v budoucnu podíl jednotlivých způsobů intervencí státu
na zajišťování sociálních služeb v České republice. Právo EU nepředepisuje v tomto směru žádná závazná
pravidla. V rámci druhého způsobu zajišťování je možné si představit i standard dostupnosti zajišťovaný
státem a doplňkové standardy zajišťované kraji a nadstandardy podporované jednotlivými městy a obcemi.
Pokud budou tyto podpory splňovat požadavky platné legislativy, zejména ve vztahu k pravidlům veřejné
podpory EU pro SGEI, je zcela na veřejném sektoru v ČR, jakou míru podpory pro systém sociálních
služeb nastaví. Vždy však bude nutně omezen fiskální situací veřejných rozpočtů a požadavkem na jejich
trvalou udržitelnost.
Taktéž je možné si představit různé varianty maximální spoluúčasti uživatele s ohledem na jeho majetkové
či příjmové poměry, případně jiná kritéria. 46
1.4.2

Zaměření dotační politiky státu

Každá dotační politika státu jako intervence do určité oblasti (zejména trhu) by měla nejen svým účelem
zajistit určitou(é) potřebu(y), ale také vést k určitému žádoucímu výsledku z hlediska krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých rozpočtových zájmů státního rozpočtu. Trvalá udržitelnost státních
a veřejných financí nepředstavuje zanedbatelný zájem, i když jde o sociální služby. Jako bylo ukázáno
výše, hospodárnost znamená i alokativní hospodárnost, tj. změnu poměrů mezi různými výstupy
zaměřenými na dosažení podobného celkového cíle způsobem, který zajišťuje větší celkové výstupy
za stejné vstupy. Vhodnými organizačními opatřeními lze dosáhnout vyšší hospodárnosti bez nutnosti
zvyšování celkových zdrojů pro zabezpečení fungování celého systému.
Tak například je podporována železniční doprava, aby se dosáhlo větší přepravy cestujících a nákladů
železnicí, což má přinést nejen přínosy v oblasti životního prostředí, ale i v oblasti veřejných rozpočtů. Stát
nemusí tolik investovat do obnovy a rozvoje silniční infrastruktury, zvýší se kvalita ovzduší a tím bude
zatížen méně veřejný zdravotní systém apod. Samozřejmě tyto přínosy mohou být realizovány hypoteticky,
tj. za jinak stejných podmínek. 47

_________________________
44

Viz Tabulka 1 v oddíle 1.1.1.5 výše.

45

V podrobnostech, viz Příloha č. 4 k dílčí analýze 3.

46

Viz oddíl 1.3.4 výše.

47

Dle ekonomické teorie ceteris paribus.
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Totéž je možné konstatovat i o sociálních službách. I způsob intervence popsaný v oddíle 1.4.1 může vést
z hlediska hodnoty za peníze 48 k podpoře zajišťování sociálních služeb, které bude pro stát hospodárnější.
V zásadě je pro stát více hospodárné, zajišťuje-li sociální služby více prostřednictvím terénních
a ambulantních služeb než pobytových. 49 Toto však neznamená, že by bylo možné pobytové služby zcela
opomenout. Vždy jde však o míru nutného rozsahu, který řeší uspokojivě daný problém. Zásadním
pro nastavení tohoto systému je sběr a analýza jednotlivých segmentů poptávky po sociálních
službách a nastavení určitého územního, cenového a kvalitativního standardu, který bude stát
krátkodobě, střednědobě a dlouhodobě zajišťovat.
1.5

Závěry pro prováděcí pravidla v oblasti SGEI nelegislativní povahy

Ne všechna pravidla pro regulaci poskytování sociálních služeb je vhodné a možné stanovit formou obecně
závazných právních předpisů (legislativou). V zahraničí bývá obvyklé upravovat tato detailnější prováděcí
pravidla formou nelegislativních aktů, kterými se mj. umožňuje u veřejných služeb větší flexibilitu
k dodržení tzv. nejlepší mezinárodní praxe. 50 Touto nelegislativní formou může být např. obecné pravidlo či
opatření, 51 které by bylo vydáno MPSV či „Úřadem pro regulaci sociálních služeb“. 52
Pro zavedení těchto opatření je rovněž třeba zvážit využití odborných kapacit ÚOHS. Obdobně jako
u jiných regulovaných sektorových odvětví, jako je energetika (ERÚ) či telekomunikace (ČTÚ), se jako
vhodnější jeví pověřit touto regulační funkcí specializovaný orgán. Směšování koordinační funkce ÚOHS
v oblasti veřejné podpory s funkcí regulační nepovažujeme za vhodné.
V rámci této úpravy je zpravidla účelné připravit níže uvedená standardizovaná prováděcí pravidla
(nástroje), která bez ohledu na formu konkrétního pověřovacího aktu (rozhodnutí, smlouva, veřejnoprávní
smlouva atd.) stanovují jednotná pravidla pro veřejné služby či způsob jejich implementace: 53

 Vzorové pověřovací akty. První podmínka Rozsudku Altmark vyžaduje, aby závazky v oblasti SGEI,
které jsou určitému podniku svěřeny, byly jasně definovány; právo EU přitom ponechává členským
státům volnost určení, jakou formu tyto pověřovací akty budou mít (rozhodnutí, smlouva apod.).
Současné znění pověřovacích aktů MPSV ve formě rozhodnutí tyto požadavky v tomto bodě splňují,
avšak za účelem zvýšení hospodárnosti by bylo vhodné stanovit propracovanější vzory takových
pověřovacích aktů zohledňující pravidla SGEI, které v současných vzorech absentují (zejména
přiměřený zisk i motivaci poskytovatele k výkonu), a to jak pro rozhodnutí, tak i pro smluvní zajištění
takových služeb.

 Vzorové zadávací dokumentace a modelové smlouvy na poskytování sociálních služeb.
Poskytovatelé sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách musí být ve většině případů vybíráni
v zadávacím či koncesním řízení (s výjimkou in-house vztahů či veřejných zakázek menší hodnoty); aby
se zajistilo dodržování správné praxe (nad rámec prostého dodržení Zákona o veřejných zakázkách či
Koncesního zákona), bylo by vhodné stanovit zejména doporučená kvalifikační a hodnotící kritéria,
a případně vzory zadávací dokumentace. Dále je vhodné připravit modelová smluvní ujednání, která by
obsahovala ustanovení reflektující správnou a vyváženou smluvní praxi (zejména z hlediska rozložení

_________________________
48

Viz význam tohoto pojmu v poznámce č. 8.

49

Koncepce na určitá témata již byla na dílčí témata v ČR zpracována, viz usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 21. února 2007
„Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě
uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“.

50

Obdobný přístup byl v ČR použit např. v rámci pravidel pro obsah provozních smluv ve vodohospodářství v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2007-2013.

51

Viz oddíl 4.3 dílčí analýzy 3.

52

Viz oddíl 2.3.3 níže.

53

Níže uvedený příkladný výčet se vztahuje ke smluvní pověřovacím aktům. Analogicky však lze mnoho z těchto standardizovaných
nástrojů využít i pro pověřovací akty ve formě rozhodnutí o přidělení dotace.
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rizik) a která by sloužila jako vzor při přípravu konkrétních smluv či rozhodnutí o poskytování sociálních
služeb; variantně lze stanovit alespoň seznam doporučených/povinných obsahových náležitostí
takových pověřovacích aktů.

 Příručky výkonových ukazatelů, monitoringu a sankcí. Nedílnou součástí smluv na poskytování
SGEI bývají v dobré mezinárodní praxi i standardy poskytované péče (výkonové ukazatele, angl.
service level agreements), které se poskytovatelé zaváží smluvně dodržovat a jejichž úroveň může být
také jedním z hodnotících kritérií v případném zadávacím či koncesním řízení. Je proto vhodné vytvořit
dokument, 54 který bude definovat výkonové ukazatele a jejich doporučené hodnoty ve větším rozsahu
než Vyhláška k Zákonu o sociálních službách. Tato příručka by sloužila jako vzor pro tvorbu konkrétních
smluv a analogicky i případných rozhodnutích o pověření konkrétní sociální SGEI (např. zřizovatelem
vůči jím zřízené příspěvkové organizaci. Nedílnou součástí systému výkonových ukazatelů musí být
také jejich monitoring (obvykle formou sebemonitoringu) se sankcemi (smluvními pokutami) za jejich
nedodržování (a citelnými sankcemi v případě záměrného zkreslení údajů).

 Pravidla pro délky smluv a závazků na poskytování sociálních služeb. V současné době jsou
dotace na poskytování sociálních služeb poskytovány na ročním základě, což vystavuje jejich
poskytovatele značné nejistotě a nevede ze své podstaty poskytovatele těchto služeb k systematickému
zlepšování sociálních služeb vůči uživatelům. Bylo by proto do budoucna vhodné zvážit, zdali by nebylo
hospodárnější udělovat poskytovatelům delší závazky k poskytování služeb než závazky na ročním
základě a stanovit tak pro jednotlivé sociální služby vhodnější časový rámec pro jejich poskytování
s určením maximální délky takových závazků s ohledem na jejich specifika.

 Metodika kontroly nákladů (zejména transfer pricing). U poskytovatelů sociálních služeb, jejichž
činnost je podporována dotacemi, je třeba řešit rovněž otázku hospodárných nákladů na poskytování
těchto služeb. Tato otázka souvisí s otázkou benchmarkingu nákladů 55 „řádně řízené podniku“ dle čtvrté
podmínky Rozsudku Altmark. Zejména je třeba zajistit, aby nedocházelo k přesunu nákladů formou
nadměrných plateb za subdodávky (transfer pricing); za tímto účelem je vhodné stanovit
poskytovatelům povinnost vybírat přinejmenším hlavní subdodavatele formou výběrového řízení (pokud
poskytovatel nebude podléhat Zákonu o veřejných zakázkách), případně jim stanovit povinnost
prokázat, že náklady jimi placené subdodavatelům odpovídají ceně obvyklé.
Smyslem výše uvedených nástrojů je zavést elementární standardizovaná „pravidla hry“ v oblasti
sociálních služeb, která budou podněcovat k lepšímu poměru výkonu a ceny jednotlivých sociálních služeb,
posilovat práva jejich uživatelů a budou přispívat jako pojistka k ekonomické udržitelnosti systému
sociálních služeb v České republice. Současně je doporučeníhodné vypracovat hospodárný, účelný
a účinný systém kontroly jejich dodržování v praxi, resp. posilovat tyto prvky stávajícího
kontrolního systému. 56

_________________________
54

Viz Praktická příručka - Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR verze k 15. 6. 2010 dostupná na:
http://www.opzp.cz/sekce/252/specificke-predpisy/.

55

Viz oddíl 2.2.3 níže.

56

Nelze však přehlédnout, že tato doporučení mohou v praxi také významně podpořit dodržení čtvrté podmínky Rozsudku Altmark
ze strany všech poskytovatelů veřejných podpor do sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách.
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2. Varianty – sociální služby dle ZSS
s ohledem na pravidla EU pro SGEI
2.1

Úvod

Legislativní zajištění požadavků práva EU v oblasti služeb obecného zájmu hospodářské povahy by mělo
být doplněno i náležitým institucionálním zajištěním. Právní normy jsou bez sledování jejich plnění
a případného použití donucovacích prostředků v případě jejich porušování zpravidla málo účinné.
Institucionální zajištění si lze představit v mnoha podobách i rozsahu od minimalistického rozšíření
stávající organizační struktury MPSV až po tvorbu nového, nezávislého regulačního úřadu obdobného
např. Energetickému regulačnímu úřadu dle Energetického zákona. Nabízelo by se rovněž institucionální
zajištění prostřednictvím ÚOHS. Obdobně jako v jiných regulovaných sektorových odvětvích však
nepovažujeme pověření ÚOHS jako obecného koordinačního orgánu v oblasti veřejné podpory
specifickými regulačními úkoly v určitém odvětví za vhodné. Úloha ÚOHS při rozhodování o vhodné
variantě regulace a jejím zavádění tak spočívá spíše v roli konzultační a poradenské. Samozřejmě je vždy
možnou volbou i zachovat stávající stav (tzv. nulová varianta).
Volba vhodného institucionálního řešení však záleží primárně na věcném rozsahu svěřených úkolů, neboť
věcný rozsah určuje množství úkolů, jejich různorodost, jakož i jiné kvalitativní a kvantitativní požadavky
na organizaci regulace. Pod rozsahem regulace je možné si opět představit velkou škálu možností
od minimalistického vedení registru veřejných podpor na sociální služby až po komplexní agendu zajištění
celkové hospodárnosti veřejných výdajů na tyto služby. Opět, i u variant, dle kritéria rozsahu regulace, je
možné ponechat hypoteticky stav tak, jak je (nulová varianta).
Oddíl 2.2 níže obsahuje přehled a posouzení jednotlivých relevantních variant z hlediska rozsahu regulace,
zatímco oddíl 2.3 se zaměřuje na varianty institucionálního zajištění.
Posouzení vybraných složených variant na těchto úrovních je pak provedeno prostřednictvím SWOT
analýzy v kapitole 3 této dílčí analýzy.
2.2

Varianty z hlediska rozsahu regulace

Níže v Rámečku 1 je uvedeno pět variant (nula až čtyři), které představují stupně na škále věcného
rozsahu regulace (od nejmenšího rozsahu k největšímu):
Rámeček 1: Varianty z hlediska věcného rozsahu (VR) regulace:
Varianta VR0: nedělat nic (nulová varianta)
Varianta VR1: registr příjemců podpor na sociální služby (základní minimalistická varianta) + minimální
požadavky na informace od poskytovatelů sociálních služeb (nestandardizované)
Varianta VR2: registr příjemců podpor na sociální služby (podrobnější údaje) + standardizované
požadavky na informace od poskytovatelů sociálních služeb
Varianta VR3: registr příjemců podpor na sociální služby (podrobnější údaje) + podrobnější
standardizované požadavky na informace od poskytovatelů sociálních služeb (zvláštní
finanční výkaz ex ante a ex post)
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Varianta VR4: registr příjemců podpor na sociální služby (podrobnější údaje) + podrobnější
standardizované požadavky na informace od poskytovatelů sociálních služeb (zvláštní
finanční výkaz ex ante a ex post) + benchmarking nákladů + standardy kvality + ochrana
uživatelů
Obsahová náplň těchto variant a jejich posouzení jsou popsány ve větší podrobnosti níže.

2.2.2

Varianta VR0: Nedělat nic (Nulová varianta)

Tato varianta je riziková z hlediska souladu s předpisy EU, a to u těch služeb, které naplňují definici
sociálních SGEI. Jak bylo ukázáno v oddíle dílčí analýze 2 (Analýza dopadu rozsudků a judikátů ESD),
členské státy mají nejen hlavní odpovědnost za dodržování pravidel veřejné podpory EU v oblasti SGEI,
ale také za kontrolu jejich dodržování. Zásada kontroly dle Rámce SGEI spočívá v povinnosti členských
států EU pravidelně kontrolovat poskytovatele SGEI za účelem zabránění vzniku nadměrných
vyrovnávacích plateb. Tato zásada je stanovena v čl. 20 Rámce SGEI: „Členské státy musí pravidelně
kontrolovat, nebo musí zajistit provedení kontrol tak, aby bylo zaručeno, že nedošlo k žádné nadměrné
vyrovnávací platbě. Nadměrná vyrovnávací platba není pro poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu nezbytná, a proto představuje neslučitelnou státní podporu, která musí být navrácena státu,
a do budoucna je nutno ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby aktualizovat.“
V této souvislosti je také nutné zmínit čl. 7 Rozhodnutí SGEI „Členský stát zajistí, aby Komise měla
po dobu deseti let k dispozici veškeré údaje nezbytné k určení, zda je poskytovaná vyrovnávací platba
slučitelná s tímto rozhodnutím. Členský stát předloží Komisi na její písemnou žádost veškeré informace,
které Komise považuje za nezbytné k určení, zda je platný systém vyrovnávacích plateb slučitelný s tímto
rozhodnutím.“
Kontrola však není možná, nejsou-li k dispozici komplexní údaje o všech podporách, které daný příjemce
podpory obdrží. MPSV může využít data z centrálního registru o celkové podpoře malého rozsahu dle § 3a
Zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory EU, který však má tu nevýhodu, že neregistruje veřejné
podpory nad rozsah prahových hodnot dle Nařízení de minimis) a současně morálka vyplňování údajů
veřejného sektoru v tomto registru není příliš vysoká. 57 Taktéž údaje z IS CEDR jsou omezeného rozsahu,
neboť jsou v něm shromažďovány údaje o všech dotacích a návratných finančních výpomocích pouze
ze státního rozpočtu, tj. není možné u konkrétního příjemce podpory, který je současně poskytovatelem
sociálních služeb dopátrat jiné podpory poskytované z vlastních zdrojů, např. územních samosprávných
celků. Avšak i tyto podpory mohou naplňovat definici veřejné podpory EU.
Za současného stavu tak nejsou k dispozici v ČR rychle dostupné údaje, které by umožňovaly MPSV jako
orgánu poskytujícímu podpory na sociální služby dle Zákona o sociálních službách určit, zdali není
konkrétní poskytovatel sociálních služeb přeplácen. To, že tuto skutečnost nelze v současné době vyloučit,
je patrné i z Přílohy č. 1 k této dílčí analýze, ve které jsou u některých poskytovatelů sociálních služeb
registrovány poměrně slušné hospodářské výsledky.

_________________________
57

Na tuto skutečnost poukazuje diplomová práce Bc. Jany Vavříkové z dubna 2011 na téma „Činnost Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže v oblasti veřejné podpory“ (http://is.muni.cz/th/172036/esf_m/172036.txt). V ní je v oddílu 4.3.3 uvedeno:„Co
se množství správních deliktů týče, tak od 1. 1. 2010 až ke dni 28. 2. 2011 zaznamenal Úřad 916 správních deliktů v rámci
porušení ustanovení § 3a odst. 4 zákona 215/2004 Sb. Tyto delikty spáchalo celkem 75 poskytovatelů. Když si uvědomíme, že
celkem zaregistrovaných poskytovatelů do centrálního registru v gesční části Úřadu je 297, tak nám z toho vyplývá, že celkem
25% zaregistrovaných poskytovatelů se dopustilo správního deliktu.“
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2.2.3

Varianta VR1: Registr

Tato varianta spočívá v sestavení registru poskytovaných podpor dle Zákona o sociálních službách
na základě buď povinnosti příjemců podpory ohlásit anebo ohlašovací povinnosti poskytujících veřejných
orgánů. Vedle hlavních informací o výši a zdrojích obdržené podpory, by registr měl zahrnovat alespoň
základní informace k dalším aspektům dané podpory – např.:
 charakter a právní formu subjektu, který danou službu poskytuje (vč. jeho zřizovatele/vlastníka);
 formu pověřovacího aktu (a nejlépe i jeho kopie);
 popis metody výpočtu poskytované podpory;
 zda dochází k vyrovnání ex post na základě skutečnosti, či podpora není pak dále upravena; a
 celkové roční náklady za poskytování dané služby, a to na základě oddělených účtů pro danou či dané
služby.
Sám o sobě takový registr neposkytuje jistotu, že veškerá udělená podpora bude v souladu s právem EU,
ale
 pomůže, aby jak poskytovatelé, tak i příjemci podpory si lépe uvědomovali své povinnosti v souvislosti
s poskytovanou či obdrženou podporou sociálních služeb, zejména pokud zavedení registru bude
doprovázeno informační kampaní a sankcí (negativní motivací) pro příjemce podpory vykazovat úplné
a pravdivé údaje; a
 umožňuje MPSV jako jeho zřizovateli, případně i správci takového systému, sledovat základní
informace relevantní k naplnění práva EU v oblasti podpory sociálním SGEI a případně zasahovat,
pokud tyto informace buď ukazují porušení povinností plynoucích z práva EU, nebo naznačují velkou
pravděpodobnost nehospodárnosti ve využití veřejných zdrojů.

2.2.4

Varianta VR2: Registr s vysoce standardizovanými požadavky na data

V této variantě jde také o povinné zakládání dat do registru poskytovaných podpor. Rozdíl je v tom, že
v této variantě dochází k zadání dat v mnohem více standardizované a podrobné podobě. Výčet
jednotlivých dat pro registr tohoto typu by mohl zahrnovat:
 Poskytovatel služby
•

identifikační údaje (název, IČO, adresa sídla, adresa/y provozoven, podrobnosti statutárního
orgánu, jména a kontaktní údaje zodpovědných osob, právní forma, zřizovatel/vlastník);

•

rozsah poskytovaných služeb (sociální služby – dle Zákona o sociálních službách – a jiné služby,
s rozlišením podle toho, u jakých služeb poskytovatel získá podporu od veřejných orgánů);

•

krátký popis hlavních činností mimo sociální služby dle Zákona o sociálních službách;

•

kopie výroční zprávy, nebo podobné zprávy, pokud existuje.

 Obdržené podpory
•

částka obdržená od každého jednotlivého poskytovatele podpory, s identifikací jednotlivých
poskytovatelů a jednotlivých podpor (s uvedením jednotlivých dotačních titulů);

•

vázanost každé podpory na jednotlivou službu (služby);

•

zda každá podpora je (může být) upravená na základě skutečnosti ex post (např. na základě
skutečně obdržených plateb od uživatelů, skutečného výkonu či skutečných nákladů);

•

popis nepeněžních podpor, pokud existují.

 Finanční výkaz
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•

•

2.2.5

Hlavní finanční ukazatele pro uzavřený rok pro příjemce podpory jako celku:
-

celkový obrat a obrat v poskytování jednotlivých služeb dle Zákona o sociálních službách;

-

provozní náklady a odpisy, celkově a v jednotlivých službách;

-

skutečně obdržená podpora celkově a za jednotlivé služby;

Prohlášení provozovatele ohledně vztahů s propojenými osobami.

Varianta VR3: Registr s podrobnými finančními výkazy

Tato varianta rozšiřuje předchozí variantu o standardní finanční výkazy ex ante a ex post, tj. kalkulace
(plán) za rok n+1 a skutečnost za rok n. Můžeme srovnat standardní finanční výkazy ve vodárenství (viz
Příloha č. 2 k této dílčí analýze) a ve veřejných dopravních službách při přepravě cestujících (viz Příloha
č. 3 k této dílčí analýze).
Obsah finančních výkazů by měl zahrnovat minimálně následující prvky za každou poskytovanou sociální
službu:
 příjmy od uživatelů za každou jednotlivou službu, včetně dat ohledně struktury těchto uživatelů
(sledování poptávky);
 náklady – provozní náklady rozdělené do skupin umožňujících určité srovnání nákladovosti
poskytování dané služby (např. osobní náklady, nájem prostoru a další náklady související s prostory,
externí služby, režie, …), výše nákladů utracených u propojených osob;
 kapitálové náklady – celková pořizovací a čistá účetní hodnota hmotných a nehmotných aktiv, a výše
účetních a daňových odpisů, finanční náklady;
 podpora – výše plánované a skutečně obdržené podpory (vč. převodu nepeněžní podpory do peněžní
formy – např. ocenění podpory v podobě využití prostorů za nájem ve výši pod tržní hodnotou);
 měřítka výkonu – uvedení hlavních výkonů u každé služby, např. počet „člověkodnů“ poskytované
rezidenční péče v domovech pro seniory.
Nad rámec výlučného pohledu na „regulované“ služby je také vhodné, aby příjemci podpory podali
informace ohledně své ekonomické situace tak, aby bylo patrné, jak poskytování těchto služeb souvisí
s celkovými činnostmi daného subjektu (zejména rozložení režijních nákladů mezi různé skupiny služeb).
V případě příspěvkových či dokonce rozpočtových organizací (organizačních složek), by pohled měl být
pouze na danou jednotku, nikoliv na celý subjekt (např. kraj).
Finanční výkazy tohoto typu umožňují především ověřit splnění požadavků práva EU ve vztahu k podpoře
pro služby obecného zájmu hospodářské povahy, tj. zejména, že podpora kryje jenom rozdíl
mezi prokázanými náklady dané služby a přiměřením ziskem na straně jedné a příjmy plynoucími z dané
služby na straně druhé.
Zejména údaje výše v kategorii „kapitálových nákladů“ umožňují číselný výpočet přiměřenosti zisku, a to
v souladu s právem EU (a zároveň v souladu se Zákonem o cenách).

2.2.6

Varianta VR4: Benchmarking, výkonové ukazatele a ochrana uživatelů

Tato „maximalistická“ varianta přidává k předchozí variantě tři nové prvky:
 benchmarking, tj. možnost srovnávání nákladovosti různých poskytovatelů obdobných služeb;
 výkonové ukazatele, tj. způsob číselného monitorování rozsahu a kvality poskytovaných služeb; a
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 ochrana uživatelů (klientů, spotřebitelů), tj. zejména vyřizování stížností.
Benchmarking a výkonové ukazatele patří k sobě mj. proto, že nelze zredukovat výkon některých
sociálních služeb pouze na jeden prostý ukazatel; např. zmíněný počet poskytovaných „člověkodnů“
u domova pro seniory neposkytuje žádné informace o kvalitě této péče. Proto při posuzování nákladovosti
je vhodné mít k dispozici další ukazatele které, byť nedokonalým způsobem, usilují o vyjádření různých
aspektů kvality daných služeb.
Třetí prvek spočívající v ochraně uživatelů sociálních služeb může kromě toho, že může sám o sobě zvýšit
motivaci poskytovatelů poskytnout kvalitní služby hospodárně, také pomoci nasměrovat aktivity regulátora
v předchozích dvou oblastech (benchmarking a výkonové ukazatele), který tak může reagovat na hlavní
okruhy stížností. Některé výkonové ukazatele mohou také sledovat výskyt a vyřizování stížností. Současně
může být efektivním nástrojem vybudování rovnovážnějšího vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem
sociální služby, který je v daném případě osobně v mnohem nevýhodnější pozici s ohledem na svoje
zranitelné postavení než běžný uživatel jiných SGEI, který není omezen svým věkem, zdravotním
postižením apod. při výkonu a ochraně svých práv. Efektivní kontrola věcných podmínek pro uživatele
u skoro dvou tisíc poskytovatelů sociálních služeb však není jednoduchá a vyžaduje značné úsilí (viz
Rámeček 2 níže o systému regulace sociálních služeb v Anglii a Příloha 4, která uvádí v původní anglické
verzi typickou zprávu z inspekce domova pro seniory). Je vhodné uvažovat o spojení věcné kontroly kvality
služeb (bez vazby na dotaci) s kontrolou využití veřejných prostředků, aby „finanční regulátor“ nechválil
„efektivního“ poskytovatele služeb, který dosahuje své „efektivity“ tím, že kvalita poskytované péče je
nízká.
Benchmarking nemusí v zásadě vyžadovat sběr širších údajů, než jsou předmětem předchozí varianty.
Vyžaduje však jejich uspořádání, analýzu a zpracování (a nejlépe i zveřejnění – viz níže), za které
odpovídá „regulátor“. V minimalistické variantě benchmarkingu dochází ke zveřejnění pouze anonymních
statistik na úrovni např. celostátních či krajských průměrů. V plnohodnotné variantě jsou zveřejněné údaje i
za jednotlivé poskytovatele.
Tvorba výkonových ukazatelů v oblasti sociálních služeb jistě není jednoduchá. MPSV již má s tímto
procesem zkušenosti v souvislosti s tvorbou stávající Vyhlášky k Zákonu o sociálních službách, která již
teď ve své příloze č. 2 vymezuje 15 standardů kvality sociálních služeb na základě 48 ukazatelů, z toho 17
zásadních. Základní měřítka výkonu by měla být většinou již poměrně standardní (např. počet hodin
tlumočení poskytovaných pro neslyšící), ačkoliv jejich zaměření také není zcela bez problémů, ať z důvodu
záměrného či nezáměrného zkreslení ze strany sledované organizace. Více kontroverzní jsou měřítka
kvality služby, např. poměr uživatelů služeb k jednomu kvalifikovanému pracovníkovi. Při hledání
výkonových ukazatelů je potřeba vždy mít na paměti „zákon nechtěných důsledků“, tj. jev, že při sledování
jednoho ukazatele může sice dojít k naplnění daného formálního požadavku, ale za cenu nechtěných
důsledků jinde. Rámeček 2 poskytuje souhrnnou informaci o nedávném vývoji přístupu k zajištění výkonu
poskytovatelů sociálních služeb v Anglii.
Rámeček 2: Výkonové ukazatele v kontextu systému regulace sociálních služeb v Anglii
V Anglii např. došlo od 1. 10. 2010 k určitému posunu od velkého množství jednotlivých ukazatelů směrem
k užšímu souboru „nezbytných standardů kvality a bezpečnosti“. Existuje 18 obecných standardů pod pěti
kategoriemi. Jsou založeny na předpokladu, že uživatel dané sociálních služeb má právo očekávat, že:
 bude součástí procesu a bude informován o tom, co se děje, v každé etapě dané služby (3 standardy);
 získá péči, ošetření a podporu ke splnění jeho potřeb (4);
 bude v bezpečí (5);
 péče bude poskytována kvalifikovaným personálem (3);
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 poskytovatel péče bude neustále ověřovat kvalitu svých poskytovaných služeb (3).
Nicméně tyto souhrnné standardy jsou podepřeny jak velkým množstvím podrobnějších ukazatelů
(v dřívějším systému existovalo 49 výkonových ukazatelů pro veřejné poskytovatele komplexních
sociálních služeb), tak i systémem podrobných inspekcí všech poskytovatelů služeb.
Sledování dodržení těchto standardů zajišťuje nezávislý regulátor s 2 100 zaměstnanci a rozpočtem
cca 4,6 mld. Kč (Care Quality Commission, organizace která reguluje poskytování jak sociálních, tak
i zdravotních služeb). 58
Po definici výkonových ukazatelů přichází otázka, kdo je má sledovat a jakým způsobem. Obecně (v jiných
oborech) je uplatněn princip sebemonitoringu, tj. zodpovědnost sledovaného subjektu aby sám monitoroval
daný ukazatel a odevzdával pravidelné zprávy o jeho vývoj regulátorovi. Tento postup je vynucován
pomocí občasného auditu (inspekce) ze strany regulátora, který může vést k značným sankcím
(vč. odebrání licence k poskytování dané služby) v případě zjištění záměrného zkreslení tohoto
monitorování.
Kromě sankcí za zkreslení monitorování výkonových ukazatelů, takové ukazatele mohou motivovat
poskytovatele ke zlepšení svého výkonu jednak z důvodu komparativní konkurence (viz níže), a jednak
mohou sloužit jako základ pro bonifikaci či malifikaci (potrestání) ze strany poskytovatele podpory
(tj. zvýšení podpory v případě dosažení určitých standardů kvality a naopak její snížení v případě
nedosažení minimálních standardů).
Je také vhodné zveřejňovat informace o nákladovosti a výkonnosti jednotlivých jmenovitých poskytovatelů
sociálních služeb, minimálně na internetu, případně také v podobě různých publikací. Publikace mohou být
vhodná forma komunikace jak pravidelných statistik, tak i výsledků cílené práce typu např. jednorázové
analýzy poptávky pro některé zvolené služby. Internet je naopak vhodný nejenom jako další kanál
pro rozšíření, publikací ale i jako prostředek pro zveřejnění (alespoň části) kompletní databáze. Hlavní
výhoda takového zveřejnění informací je zvýšení „komparativní konkurence“ na trhu pro poskytování jak
sociálních služeb, tak i ve vztahu k poskytovatelům podpory na takové služby. Taková komparativní
konkurence může mít např. následující formy a výhody:
 Poskytovatelé podpory mohou zjistit, zda podporované služby patří k nákladově efektivnějším nebo
horším na úrovni globálních nákladů, a dále pomocí výkonových ukazatelů zjistit zda jsou tyto rozdíly
opodstatněné či nikoliv – nadprůměrné náklady z důvodu nižšího poměru počtu uživatelů k počtu
poskytovatelů služeb mohou mít jiný význam než nadprůměrné náklady z důvodu nadprůměrně vysoké
režie.
 Uživatelé daných sociálních služeb a organizace, které sdružují či pomáhají uživatelům, mohou
srovnávat výkon různých poskytovatelů a vybrat preferenčně ty, které poskytují vyšší kvalitu či nižší
cenu.
 Média může upozornit na příklady nehospodárnosti na základě zveřejněných výsledků – např.
srovnáním výkony či nákladovou efektivitu služeb podporovaných veřejnými prostředky, v různých
krajích apod. Tím dochází ke zvýšení tlaku na poskytovatele podpory, aby jejich podpora byla co
nejefektivněji využita.
Ochrana uživatelů zejména v podobě vyřizování stížností uživatelů služeb (případně i podnětů
poskytovatelů podpory) představuje významnou část agendy regulátorů jak v ČR, 59 tak i jinde na světě.

_________________________
58

Více, viz http://www.cqc.org.uk/.

59

Viz
webové
stránky
ČTÚ
http://www.ctu.cz/ctu-informuje/jak-postupovat/stiznosti-na-postovni-sluzby.html
http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=692.
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V souvislosti s ochranou uživatelů je vhodné zmínit i funkci inspekce a vynucování (některé inspekce
mohou vzniknout na základě určité stížnosti). 60
Důležitou otázkou v případě zavedení této varianty je, zda určit rozsah regulace (vč. benchmarkingu,
výkonových ukazatelů a ochrany uživatelů) pouze pro sociální SGEI či ji zavést pro všechny sociální služby
dle Zákona o sociálních službách, tj. i nehospodářské povahy. Protože benchmarking a výkonové
ukazatele jdou nad rámec požadavků současného práva EU, jejich zavedení by bylo hlavně v rámci snah
zvýšit hospodárnost státních, potažmo i jiných veřejných výdajů. V tomto kontextu není důvod,
proč se soustředit na hospodárnost pouze u sociálních SGEI, a bylo by racionální spíše zavést tyto
nástroje pro všechny sociální služby dle Zákona o sociálních službách.
2.3

Varianty z hlediska institucionálního zajištění regulace

Níže v Rámečku 3 jsou uvedeny tři varianty (nula až dvě), které představují stupně na škále
institucionálního zajištění regulace (od nejmenšího rozsahu institucionálního zajištění k největšímu):
Rámeček 3: Varianty z hlediska institucionálního zajištění (IZ) regulace:
Varianta IZ0: nedělat nic (nulová varianta)
Varianta IZ1: organizační jednotka MPSV s rozšířenými pravomocemi dle zákona
Varianta IZ2: nezávislý regulační úřad

2.3.1

Varianta IZ0: Nedělat nic (nulová varianta)

Zachování stávajícího institucionálního stavu, kde nejsou žádné personální či jiné zdroje alokovány
ke zřízení a správě registru v jakékoliv nenulové variantě věcného rozsahu regulace (viz výše), není
možné. Jinými slovy, tato nulová institucionální varianta je kompatibilní pouze s nulovou variantou
pro věcný rozsah regulace, tj. zachování stávajícího stavu. Rizika tohoto postupu jsou popsána v oddíle
2.2.1 výše a spočívají zejména ve zvýšeném riziku porušení práva EU v této oblasti, které při daném
nastavení nemůže MPSV řídit.

2.3.2

Varianta IZ1: Organizační jednotka MPSV

Tato varianta představuje minimální rozsah institucionálních změn potřebných k zavedení registru podpor
sociálních služeb v jakékoliv podobě, tj. alokace personálních a finančních zdrojů na zřízení a správu
registru. Není patrné, že by taková organizační jednotka mohla smysluplně vzniknout jinde než na MPSV,
a to i s ohledem na vymezení působností organizačních složek státu dle Kompetenčního zákona. 61
Velikost dané jednotky záleží na věcném rozsahu regulace, kterou daná jednotka má zajistit, a bude
posouzena v rámci níže popsaných složených variant. Logicky však vyplývá, že tato menší organizační
změna je vhodná spíše pro menší rozsah věcné regulace (varianty VR1-3).
Výhody takového řešení jsou jeho menší legislativní, finanční a organizační nároky, než v případě vzniku
zcela nové instituce. Nevýhody jsou jeho náchylnost na změnu politických priorit, tj. absence nezávislosti
na politické sféře, která by mohla negativně ovlivnit jak nezávislý výkon jejich funkcí, tak i její financování.

_________________________
60

Více informací, viz oddíl 2.3.3 níže.

61

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1 výše, nejeví se jako vhodným řešením ani využití ÚOHS. Opět je možné využít jeho zkušeností
při rozhodování o vhodné institucionální variantě a jejím zavádění.
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Jako příklad regulace tohoto typu lze uvést roli Ministerstev zemědělství a financí v technické a finanční
regulaci oboru vodovodů a kanalizací (je však vhodné zmínit, že praktická funkčnost tohoto řešení byla
předmětem opakované kritiky ze strany Komise).

2.3.3

Varianta IZ2: Nezávislý regulační úřad

Tato varianta představuje maximální rozsah institucionálních změn v souvislosti se zavedením registru
podpor sociálních služeb a dalším posílením stávající regulace v této oblasti. Nezávislost v tomto kontextu
má alespoň tři aspekty:
 Finanční nezávislost znamená, že hlavní zdroj příjmu pro fungování úřadu není státní rozpočet, ale
zdroj typu licenčních poplatků, případně jiný stabilní nerozpočtovým či zvláštním zákonem určený zdroj.
 Organizační nezávislost znamená, že úřad stojí mimo struktury jednoho resortu.
 Politická nezávislost znamená, že úřad politicky odpovídá vládě, nikoliv jednotlivému ministrovi.
Tyto výhody znamenají, že takový „Úřad pro regulaci sociálních služeb“ (dále jen „ÚRSS“) by měl být lépe
schopen dosáhnout zvýšení hospodárnosti jak v poskytování podpory sociálních služeb dle Zákona
o sociálních službách z veřejných prostředků, tak i v samotném poskytování sociálních služeb. Oproti této
výhodě je hlavní nevýhoda náročnost tohoto řešení z hlediska legislativního, organizačního a krátkodobě i
finančního. Celkově však se zdá pravděpodobné, že náklady na zřízení a provoz takového úřadu budou
rychle umořeny kombinací úspor a přidanou hodnotou v regulovaných službách.
Nezávislý úřad by také pomohl řešit potencionální střet zájmů krajů, které jsou postaveny postavení jak
regulátora (zajišťují registraci a kontrolu poskytovatelů sociálních služeb, připravují MPSV podklady
k rozhodování o udělení dotace atd.), tak jsou přímo (např. prostřednictvím svých příspěvkových
organizací) či nepřímo (prostřednictvím subjektů, v nichž mají majetkový podíl) poskytovateli stejných
služeb. 62
Pro informovaný odhad nákladovosti takového úřadu je užitečné vycházet ze zkušeností v ČR s regulací
jiných služeb obecného zájmu hospodářské povahy, zejména Energetického regulačního úřadu a Českého
telekomunikačního úřadu. 63 Oba tyto úřady vznikaly částečně jako reakce na poměrně specifické
požadavky práva EU, ale rozsah jejich činnosti lze v mnoha ohledech srovnávat s aspekty navrženého
posílení regulace sociálních služeb.
V případě sociálních služeb se jedná podle informací MPSV o trh s ročním obratem cca. 24 mld. Kč v roce
2009, s celkovou dotací z veřejných zdrojů okolo 6-7 mld. Kč (bez započtení příspěvků na péči ve výši
cca. 20 mld. Kč ročně v současné době (viz Tabulka 1)). Počet všech registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb k 25.3.2011 je 1 777.
Celkové náklady na jednoho zaměstnance takového úřadu by měly mít spíš blíže k ERÚ (1,1 mil Kč ročně)
než k ČTÚ (1,3 mil. Kč). Rozsah potřebných lidských kapacit, ale lze předběžně uvažovat s minimálním
počtem 30-50 zaměstnanců případného ÚRSS. 64 Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 35-55 mil.

_________________________
62

Nelze vyloučit, že jednání krajů, kterými by v rozporu s právem zvýhodňovaly své poskytovatele sociálních služeb mohlo
za určitých okolnosti naplnit i znaky nekalosoutěžního jednání dle § 44 odst. 1 Obchodního zákoníku, případně by mohlo být
kvalifikováno jako postup omezující hospodářskou soutěž dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a
o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Jakkoliv by případná porušení
byla řešena národními soudy, případně ÚOHS, a nikoliv na úrovni EU, nelze vyloučit jeho značné finanční dopady (náhrada škody
či pokuta). Bližší právní úvahy na toto téma však jdou nad rámec této analýzy.

63

Viz Tabulka 2, respektive Tabulka 3 níže.

64

Odhad je ale obtížné učinit s ohledem na skutečnost, že v této studii nemohly být v určité variantě zahrnuty faktory dalšího
nastavení pravidel v oblasti sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách tak, jak jsou popsány v oddíle 1.4 výše.
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Kč, tj. asi 0,8 % veřejných dotací poskytovatelů sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách
v horším případě (nebo okolo 0,2 % všech výdajů státu na zajištění sociálních služeb). Stačilo
by jednorázové zvýšení hospodárnosti o pouhé 1 % k úspoře částky, která je vyšší než minimální náklady
případného ÚRSS.
Kdyby veškeré tyto náklady (např. ve výši 50 mil. Kč ročně) měly být financovány prostřednictvím ročního
poplatků za registraci dané služby, celková výše všech poplatků by v úhrnu činila okolo 0,2 % obratu
regulovaných subjektů, což by nemělo představovat nesnesitelnou zátěž. Jednotný poplatek za službu
(bez ohledu na velikost daného poskytovatele služeb) by mohl znevýhodnit poskytovatele více služeb
oproti poskytovatelům méně služeb, a také menších oproti větším (i když povinnost celostátního
poskytovatele registrovat stejnou službu ve více krajích částečně kompenzuje tuto „degresivitu“). Průměrný
úhrn všech poplatků za poskytovatele by byl do 30 tis. Kč ročně (= 50 mil. Kč / 1.777 poskytovatelů). Je
proto vhodné zvažovat případné rozlišení výše správního poplatku za službu podle např. celkového obratu
poskytovatele dané služby (např. aby menší poskytovatelé platili nižší částku, než větší).
Z těchto souhrnných úvah vyplývají následující závěry:
 Kdyby ÚRSS pomocí komparativní konkurence a přímé regulace dokázal jednorázově zvýšit
hospodárnost poskytovatelů o 1%, ušetřil by veřejným rozpočtům více, než své provozní náklady,
a celospolečenské úspory by byly cca pětkrát vyšší, než náklady takového úřadu.
 Bylo by teoreticky možné financovat ÚRSS bez přímé vazby na státní rozpočet pomocí ročních poplatků
za registraci. V této variantě by výše těchto poplatků byla pravděpodobně na nebo nad horní hranici
přijatelnosti. Je proto pravděpodobné, že ÚRSS by musel být alespoň zčásti financován ze státního
rozpočtu (stejně jako další síťoví regulátoři, kteří jsou taktéž financováni ze státního rozpočtu).
Dále v případě vzniku ÚRSS stojí za úvahu, zda nechat kompetenci pro registraci poskytovatelů na úrovni
krajů či ho centralizovat v ÚRSS. Kdyby k těmto kompetencím byla přidělena i hlavní kontrolní role, ÚRSS
by pak mohl hrát roli jako jednotný regulátor sociálních služeb, s určitými úsporami z rozsahu. Příklad
Anglie, který má tento model, poukazuje i na možnost spojovat regulátora sociálních a zdravotních služeb
v jednom ústředním orgánu.
Tabulka 2:

Základní informace o ERÚ

Položka
Název instituce

Energetický regulační úřad

Zřízení

1. ledna 2001 Energetickým zákonem

Účel zřízení

Správní úřad pro výkon regulace v energetice

Odpovědnost ERÚ

Povinnost informovat o své činnosti PS PČR formou zprávy o činnosti
a hospodaření ERÚ za příslušný rok

Řízení úřadu

Předseda, kterého na 5 let jmenuje a odvolává vláda České republiky

Základní oblast(i) působnosti

Zabývá se fungováním trhu s plynem a s elektřinou, oblastí teplárenství
a dalšími činnostmi, které mu příslušejí jakožto orgánu státní správy

Podpora hospodářské soutěže


Podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie



Ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde
není možná konkurence

Roční rozpočet na zajištění provozu úřadu

112 023 tis. Kč *

Výdaje na platy a ost. platby vč. pojistného

65 544 tis. Kč *

Zdroje financování

Státní rozpočet - Kapitola 349 – Energetický regulační úřad (schvalováno
jakou součást zákona o státním rozpočtu ČR vždy na následující rok)

Počet zaměstnanců

102

Odhad ročního obratu v regulovaných



Distribuce elektřiny: 146 mld. Kč
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Položka
odvětvích**





Odhad počtu regulovaných subjektů






Obnovitelné zdroje: 20 mld. Kč
Distribuce plynu: 45 mld. Kč
Teplo (centrální zásobování): 71 mld. Kč
Distribuce elektřiny: 5
Obnovitelné zdroje: více než 12 tisíc
Distribuce plynu: 17
Teplo (centrální zásobování): okolo 1.000

* údaj za rok 2010
** odhady Mott MacDonald

Tabulka 3: Základní informace o ČTÚ
Položka
Název instituce

Český telekomunikační úřad

Zřízení

1. května 2005 Zákonem o elektronických komunikacích

Účel zřízení

Ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených
zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání
v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Odpovědnost ČTÚ

PS PČR, Senát PČR a vláda ČR

Řízení úřadu

Pětičlenná Rada v čele s předsedou, jmenovaná vládou ČR na 5 let
(každý rok vyprší mandát jednomu členovi Rady)
Předseda je jmenován na 3 roky

Základní oblast(i) působnosti

Výkon státní správy v oblasti:

Elektronických komunikací a poštovních služeb


Regulace trhu a stanovení podmínek pro podnikání za účelem
nahrazení chybějících účinků hospodářské soutěže



Ochrana některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
a služeb informační společnosti.

Roční rozpočet na zajištění provozu úřadu

561 873 tis. Kč *

Výdaje na platy a ost. platby vč. pojistného

398 238 tis. Kč *

Zdroje financování

Státní rozpočet - Kapitola 328 – Český telekomunikační úřad (schvalováno
jako součást zákona o státním rozpočtu ČR vždy na následující rok)

Počet zaměstnanců

441

Odhad ročního obratu v regulovaných
odvětvích

Nezjištěno

Odhad počtu regulovaných subjektů

2 932 (všechny aktuálně podnikající subjekty v elektronické komunikaci)

* skutečnost za rok 2010

2.4

Složené varianty k posouzení

Na základě požadavku MPSV jsou následující tři „složené“ varianty předmětem SWOT analýzy v další
kapitole této dílčí analýzy:
 nulová varianta (jak do věcného rozsahu tak i institucionálního zajištění),
 „Plnohodnotný registr zajištěný MPSV“ – kombinace variant VR3 a IZ1,
 „Regulace zajištěna nezávislým úřadem (ÚRSS)“ – kombinace variant VR4 a IZ2.
Varianty VR1 a VR2 byly vyloučeny zejména z důvodu toho, že:
 (a) pravděpodobné nejsou schopny pořádně zajistit plnění požadavků práva EU, a
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 (b) vytvářejí pouze slabý tlak na zefektivnění poskytování sociálních služeb a podpor těmto službám
a tím ke zvýšení hospodárnosti sociálních služeb v ČR.
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3. Posouzení vybraných variant a SWOT
analýzy
3.1

Metodika posouzení složených variant

Složené varianty jsou posouzeny na základě klasické analýzy „SWOT“ – silné stránky, slabé stránky,
příležitosti a hrozby. První dva pohledy odrážejí hlavně očekávaný stav, poslední dva pohledy poskytují
odpověď na otázku „co kdyby?“, která dle diskuse se zadavatelem této dílčí analýzy (MPSV) není
v současné době realistická s ohledem na omezené finanční zdroje.
3.2

SWOT pro nulovou variantu
Silná stránka

• Nevyžaduje žádné úsilí.
• Nevyžaduje mimořádné finanční zdroje na její
zavedení.

Slabá stránka
• Nezajišťuje ani soulad s právem EU, ani tlak
na zvýšení hospodárnosti v sociálních službách.
• MPSV nemá v podstatě žádné nástroje jak řídit
riziko vzniku neslučitelné veřejné podpory EU,
ani nástroj k prokázání kontroly dodržování
pravidel veřejné podpory EU pro sociální SGEI.
• V systému nejsou efektivní „brzdy“ k zabránění
zvyšování výdajů veřejného sektoru v oblasti
sociálních služeb.
• V systému chybí další účinné „motivační prvky“
ke zvýšení hospodárnosti sociálních služeb.
• Neřeší posílení systému kontroly věcné kvality
poskytovaných služeb

Příležitosti

Hrozby

• Lze vyčkat, až EU prezentuje nový rámec
pro služby obecného zájmu hospodářské
povahy (první návrh očekáván ve 3. čtvrtletí roku
2011) a teprve po jeho finalizaci rozhodnout, jak
reagovat.

• Hrozí tlak a nakonec i žaloby ze strany Komise
v případě trvalého odmítnutí ČR lépe reagovat
na požadavky práva EU.

3.3

SWOT pro variantu „Plnohodnotný registr zajištěný MPSV“
Silná stránka

Slabá stránka

• V zásadě
plnohodnotně
zajišťuje
soulad
s právem EU a poskytuje MPSV nástroje
k plnění svých povinností kontroly dle práva EU.

• Vytváří se pouze omezený tlak na zvýšení
hospodárnosti v sociálních službách.

• Úspornější varianta z hlediska organizačních,
legislativních a finančních nároků na její
zavedení a udržování.

• Neexistence nezávislého úřadu dlouhodobě
oslabuje pozici regulátora (nejistota financování,
možnost nevhodných politických zásahů, …).
• Neřeší posílení systému kontroly věcné kvality
poskytovaných služeb.
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Příležitosti

Hrozby

• Vytváří podmínky pro základní benchmarking
poskytovatelů sociálních služeb.

• Nedostatek finančních i osobních zdrojů
pro jeho zavedení a udržování ohrožuje
proveditelnost této varianty.

• Může
sloužit
jako
mezikrok
k případnému cíli založit ÚRSS.

směrem

• Politické zásahy natolik destabilizují zavedení
registru, že nakonec nenaplní své poslání.
• Rozsah registru nebude plně využíván
ke zvyšování hospodárnosti veřejných výdajů
na sociální služby.

3.4

SWOT pro variantu „Regulace zajištěna nezávislým úřadem (ÚRSS)“
Silná stránka

Slabá stránka

• Nejenom
plnohodnotně
zajišťuje
soulad
s právem EU, ale také vytváří soustavný tlak
na zvýšení hospodárnosti v sociálních službách.

• Náročnější varianta z hlediska organizačních,
legislativních a finančních nároků.

• Poskytuje službu ochrany uživatelů, kteří se řadí
s ohledem na sociální povahu služeb mezi
zranitelné a znevýhodněné skupiny 65 – hlavně
vyřizování stížností.

• Širší věcný rozsah regulace vytváří náklady i
pro regulované subjekty – poskytovatele
sociálních služeb.

• Umožňuje pružnější nastavování obecných
podmínek
poskytování sociálních služeb
s ohledem na vývoj trhu prostřednictvím tzv.
obecných pravidel, kde ÚRSS vystupuje jako
nezávislý správní úřad. 66
• Umožňuje inspekční a vynucovací aktivity státu
v plném rozsahu.
• Odděluje roli regulační od role poskytovatele
služby a/nebo poskytovatele podpory (k řešení
stávajícího potenciálního či skutečného konfliktu
zájmů, např. na úrovni krajů).
Příležitosti
• Možnost financovat úřad
zatížením státního rozpočtu.

Hrozby
s

minimálním

• Šance,
že
úspory
z důvodu
zvýšení
hospodárnosti sociálních služeb mnohonásobně
převýší náklady na fungování ÚRSS.
• Umožňuje soustředění dalších kompetencí
v jednom úřadu, např. pro věcnou kontrolu
poskytované kvality služeb.

• Snaha motivovat poskytovatele k hospodárnosti
může vést k nechtěným důsledkům – buď
k dosažení finančních úspor za cenu snížení
kvality služeb, anebo k špatné alokaci zdrojů
ve snaze splnit výkonové standardy za každou
cenu.
• Pokud EU
dosavadním

bude pokračovat jiným než
směrem s novým legislativním

_________________________
65

Angl. vulnerable groups.

66

Viz vymezení obecných pravidel podle čl. 2, písm. l) Nařízení o veřejných dopravních službách: „obecným pravidlem“ opatření,
které se nediskriminačním způsobem použije na všechny veřejné služby v přepravě cestujících stejného druhu ve stanovené
územní oblasti, za kterou odpovídá příslušný orgán.
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rámcem pro SGEI (snahy o zahrnutí
4. podmínky Rozsudku Altmarku), nejvyšší riziko
nutnosti změnit stávající systém.
• Nedostatek finančních i osobních zdrojů
pro jeho zavedení a udržování ohrožuje
proveditelnost této varianty.
3.5

Závěry z posouzení a vybraná složená varianta

Nelze doporučit nulovou variantu. Taktéž nelze přisvědčit stanovisku, že MPSV by mělo vyčkat alespoň
na návrh nového legislativního rámce pro SGEI nahrazující současný Rámec SGEI a Rozhodnutí SGEI
pro další období. Toto stanovisko není dostatečně silné k odůvodnění postupu, který neřeší již existující
riziko nesouladu s právem EU 67 . Nové právo EU může zmírnit některé požadavky na regulaci SGEI, včetně
sociálních SGEI. Není však pravděpodobné, že by je zcela popřelo (odstranilo). Z toho vyplývá, že v určité
míře bude nutné, aby Česká republika měla k dispozici data k ověření minimálně slučitelnosti
poskytovaných podpor s pravidly veřejné podpory EU pro SGEI. Současně je nepochybné, že pouze tehdy,
je-li znám rozsah nedostatků (nedostatečná poptávka, nehospodárné náklady), je možné nastavit
mechanismy pro jejich snížení. Proto zavedení změny je i ve vlastním zájmu veřejného sektoru s ohledem
na stabilitu a ekonomickou udržitelnost veřejných financí.
Nejslibnější varianta z hlediska rovnováhy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, se zdá být
„maximalistická“ varianta, kde by nezávislý ÚRSS zajistil poměrně širokou agendu a zajistil současně
mnoho potřeb jak veřejného sektoru, tak i uživatelů služeb. Varianta „Plnohodnotný registr zajištěný MPSV“
vyžaduje menší úsilí a také by měla spolehlivě zajistit základní požadavky práva EU, ale také slibuje
mnohem menší přínosy než předchozí „komplexní“ varianta. Mohla by však sloužit jako určitý „mezikrok“
k zřízení nezávislého ÚRSS.

_________________________
67

V této souvislosti je nicméně nutné uvést, že od vstupu ČR do Evropské unie nebylo vůči České republice zatím nikdy vydáno
Evropskou komisí rozhodnutí o navrácení finančních prostředků z důvodu porušení pravidel pro veřejnou podporu EU v oblasti
sociálních služeb. Zároveň je však třeba upozornit na skutečnost, že případné rozhodnutí Evropské komise by v případě
negativního závěru o konkrétní neslučitelné podpoře v zásadě automaticky znamenalo nutnost vrátit neslučitelnou veřejnou
podporu poskytovatelem sociálních SGEI, což by mohlo vyvolat potenciálně značně nepříznivé důsledky, a to nejen
pro poskytovatele dané služby, ale v důsledku toho i pro dotčené uživatele těchto služeb; viz § 7 odst. 1 Zákona o úpravě vztahů
v oblasti veřejné podpory EU: „(1) Rozhodne-li Komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, je příjemce
povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to včetně úroků stanovených
Komisí.“
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4. Doporučení dalšího postupu
4.1

Identifikace variant systému sociálních služeb (poziční dokument)

MPSV se v rámci projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb” zabývá koncepčním
řešením kvality a dostupnosti sociálních služeb. 68 Systematicky tak podporuje proces transformace,
deinstitucionalizace a humanizace služeb sociální péče. Na úrovni krajů, MPSV a obcí současně vznikají
plány rozvoje sociálních služeb. 69 V současné době je taktéž připravován Národní plán rozvoje sociálních
služeb pro období 2011-2016. 70
Je doporučováno, aby k tomuto připravovanému Národnímu plánu rozvoje sociálních služeb pro období
2011-2016, vznikl podrobnější dokument, který by identifikoval variantně podobu možného budoucího
systému sociálních služeb v České republice. Takový materiál identifikující několik komplexních variant
k posouzení 71 by pak byl zadáním pro vypracování plnohodnotné RIA 72 popsané v oddíle 4.2 níže.
Smyslem takového vstupního koncepčního dokumentu by bylo dále identifikovat ve větším detailu cíle,
omezení, rizika a sociální a ekonomické souvislosti pro nastavení systému sociálních služeb v ČR, a to
zejména s ohledem na politické varianty popsané v oddíle 1.4 výše.
4.2

Rozhodnutí o vybrané složené variantě a vypracování RIA a implementačního
plánu

Pokud se MPSV rozhodne pro změnu (tj. nikoliv pro nulovou variantu), bude zapotřebí podrobněji připravit
vybranou složenou variantu. 73 Tato příprava by měla mít v každém případě formu „velkého“ hodnocení
dopadu regulace (tzv. „RIA“) a měla by obsahovat alespoň následující prvky studie proveditelnosti, včetně
navazujícího implementačního plánu: 74
 srovnání variant na operativní spíše než na koncepční úrovni, tj. variant pro splnění různých dílčích cílů
definovaných v rámci vstupního koncepčního dokumentu dle oddílu 4.1 výše;
 podrobný návrh zvolené koncepční i operativní varianty z hlediska právního, institucionálního
(technického) a ekonomického;
 harmonogram konkrétních opatření s přidělenou zodpovědností za každý úkol;
 odhad nákladů pro veřejné rozpočty;

_________________________
68

Viz http://www.mpsv.cz/cs/7058. Práce na tomto plánu však byly pozastaveny. V současné podobě je tento plán spíše vyjádřením
vize nového systému sociálních služeb v ČR, než plánem v pravém slova smyslu, jak je obvykle chápán v rámci strategického
plánování.

69

Viz § 3 písm. l) ZSS: „h) plánem rozvoje sociálních služeb výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném
území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis způsobu zpracování plánu,
popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení,
strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění
plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.“

70

Viz http://socialnipece.brno.cz/useruploads/files/kpss/narodni_plan_rozvoje_soc.sluzeb_2011-2016.doc -

71

Identifikace komplexních (složených) variant systému sociálních služeb by měla probíhat v konzultaci s kraji, městy, obcemi,
profesními organizacemi a zástupci uživatelů sociálních služeb („zájmovými stranami“ – angl. stakeholders). Je možné
si představit, že by každá z těchto organizace zvolila dle jednotného členění variant svoji politicky preferovanou variantu, která
by byla následně podrobena nezávislému odbornému posouzení v rámci hodnocení dopadu regulace navrhované
v oddíle 4.2 níže.

72

Angl. Regulatory impact assessment.

73

Viz oddíl 4.1 výše.

74

Následný implementační plán by pak mohl po schválení výsledků studie proveditelnosti – zvolené varianty systému sociální péče
- nastavit přesnější „jízdní řád“ transformace sociálních služeb v ČR.
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 odhad celospolečenských nákladů a přínosů;
 analýzu rizik a přístupu k jejich řízení;
a to vše s konzultací hlavních milníků se zájmovými stranami.
Výzvou pro toto případné posouzení bude i ověření, zdali by nebylo vhodné řešit regulaci sociálních služeb
a zdravotních služeb v jednom institucionálním rámci obdobně, jako tomu je v Anglii (v závislosti
na strategickém rozhodnutí MPSV, zda má smysl tuto variantu zkoumat). 75 Současně je vhodné, aby byla
integrována do této studie proveditelnosti i otázka budoucích podpor na sociální služby v rámci nové
generace fondů EU v rámci programovací období EU 2014-2020. 76
V neposlední řadě bude muset případná studie (hodnocení dopadu regulace) vycházet ze stavu práva EU
v oblasti SGEI platném v dané době, a to zejména s ohledem na skutečnost, že Rámec SGEI
a Rozhodnutí SGEI mají být ještě tento rok nahrazeny novými právními předpisy EU. 77
4.3

Dopracování podpůrných nástrojů zvyšování hospodárnosti sociálních služeb

Podpůrné nástroje zvyšování hospodárnosti sociálních služeb tak, jak byly popsány v oddíle 1.5 výše,
mohou mít výrazný pozitivní vliv na zvýšení motivačních prvků u poskytovatelů sociálních služeb,
pro zvýšení kvality sociálních služeb a ochranu práv uživatelů těchto služeb. Jsou trendem směrem
od poskytování prostých dotací k „měření výkonu“ poskytovatele služeb.
Je na MPSV, v jakém pořadí bude chtít jednotlivé nástroje zavést. V každém případě je nutné dobře
nastavit zejména platební mechanismus v rámci modelové smlouvy na poskytování služeb/rozhodnutí
o poskytnutí dotace na služby tak, aby vyhovoval pravidlům veřejné podpory EU pro SGEI a současně měl
předvídatelné účinky z hlediska celkové kompenzace, která bude na státní sektor napadat, a to zejména
v případě přijetí rozhodnutí o víceletém financování takových služeb.
Zavedení těchto nástrojů v praxi je však také nutné podpořit osvětovou kampaní, aby se usnadnila jejich
akceptace správným porozuměním ze strany poskytovatelů sociálních služeb. Pro efektivní poskytovatele
sociálních služeb by měly být přitažlivé jejich obvyklé výhody – rovná, stabilní a předvídatelná pravidla.
Současně bude také nutné připravit veřejnou správu na úrovni MPSV, krajů, jakož i obcí a měst na jejich
případné změněné působnosti a pravomoci v novém systému sociálních služeb v ČR, zejména s ohledem
na jejich možné rozdílné role jako:
 poskytovatele podpory,
 poskytovatele sociálních služeb a
 kontrolora poskytování těchto služeb.

_________________________
75

Viz oddíl 1.3.3 výše.

76

Viz oddíl 1.1.1.1 výše.

77

Viz oddíl 3.1.2 dílčí analýzy 1.
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IČ

Příloha č. 1: Hosp. výsledky v sociálních službách (dostup. údaje z OR)

Název organizace

Výsledek hospodaření
za účetní období
tis. Kč

26356589
26216701
27660915
25296094
27371794
63488329
47668989
26369427
25257005
25897551
27256391
26495015
27253236
26095181
60774916
26095190
46885251
27793923
63504260
45789924
46359443
26940281
49904035
26834022
62583476
26360896
27835545
28239601
26360870
25030302
27322751
28461835
25263633
28602684
60913266
25443801
26361086
26104822
49678779
27582035
18233392
26360900
26361078
27332730
27960480

DOP - HC s.r.o.
Nemocnice Počátky, s.r.o
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Poličská nemocnice s.r.o.
GARC Kladno
Nemocnice Valtice s.r.o.
Podhorská nemocnice, a. s.
Dům klidného stáří spol. s.r.o.
Nemocnice Ledeč - Háj, spol.s.r.o
Nemocnice Český Těšín, a.s.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Městská nemocnice Městec Králové a.s.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Nemocnice Strakonice, a.s.
Interna Zábřeh, s. r. o.
Nemocnice Písek, a.s.
PRIVAMED a.s.
POMADOL s. r. o.
CARVAC s. r. o.
INTERNA Co, spol. s r.o.
MEDI HELP spol. s r. o.
PATEB s.r.o
MEDICINA, spol.s.r.o.
Bohumínská městská nemocnice, a. s.
PRAGOM CS, spol. s r.o.
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
Sanatorium Jablunkov, a.s.
Kaldi Café, spol. s.r.o.
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
BOJA - pečovatelská služba, v.o.s.
Jihoměstská sociální a.s.
Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o.
Na Výminku s.r.o.
AESKULAP spol.s r.o.
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Stodská nemocnice, a.s.
Seniorský dům Písek a.s.
Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.
Czech one Prague s.r.o.
AMICA CENTRUM s.r.o.
Rokycanská nemocnice, a.s.
Domažlická nemocnice, a.s.
Nemocnice Louny, a.s.
TOREAL, spol. s. r. o.

17168
9889
9665
8903
8821
6845
4572
3432
3355
2869
2466
2374
2304
1963
1885
1828
1802
1713
1173
1069
1044
575
564
284
268
210
200
182
113.5
11
0
-128
-137
-159
-476
-696
-2972
-3990
-4649
-5152
-5984
-7158
-7174
-10975
-11454

27283518 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

-17092

26095157
26360527
27444121
27656535
28235045
29011272
48549151
27511278
28447247
28529421
48683183
29010730
28195850
29015839
28113195
60843322
75146339
66364329
47700165
26359791
69277001
49123998
60269375
13167189
47477962

-22576
-33167
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Klatovská nemocnice, a.s.
CleverInspect s.r.o.
Centrin CZ s.r.o.
DS MORAVA a.s.
Home senior s. r. o.
MUDr. Martin Jarolímek - Denní psychoterapeutické sanatorium
Senior centrum Přepychy, s.r.o.
VIP Senior s. r. o
Českobrodská nemocnice, s.r.o.
Linka důvěry SOS
MODRÁ BRÁNA s.r.o.
VLTAWIA s.r.o.
BH - Nemocnice Vimperk a. s.
Nemocnice Dačice, a.s.
PhDr. Jan Veselý
Pomoc a péče SLUNEČNICE
Mgr. Bohumila Hajšmanová
Agentura zdravotní domácí péče - HOME CARE
Mravenec, spol. s r.o.
Sabina Fialková Domov pro seniory "Květinka"
Alena Krátká
Valerie Machová - terénní a pobytová odlehčovací služba
Jana Černá - RE-CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE
Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Červen 2011

poznámka

z roku

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2006
2009
2009
2010
2005
2009
2009
2006
2009
2005
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2008
2010 Před zdaněním: 182 tis. Kč
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2009
2009
Výroční zpráva - výsledovka2009
hospodářský výsledek
2009
2009
n/a Jiný název: HealthInspect s.r.o.
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1/2

PRÁVNÍ ANALÝZA I – Dílčí analýza 4: Doporučení pro koncepční legislativní
činnost v oblasti sociálních služeb a způsobů jejich financování

IČ

Název organizace

Příloha č. 1: Hosp. výsledky v sociálních službách (dostup. údaje z OR)
Výsledek hospodaření
za účetní období
tis. Kč

63213206
48162485
68241241
61233561
75634074
48196461
27855341
27784444
47831758
27857018

Mgr. Zuzana Luňáková, Agentura domácí péče
Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené
Dita Škůrková
Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče
JUDr. Božena Dolejská
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Podané ruce, sociální družstvo
KOUSEK NEBE s.r.o.
Laskovská Nataša
Seniorcentrum OASA

Červen 2011

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

poznámka

z roku

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2/2

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Pro kalendářní rok:
PRAVDA

Příjemce V+S:

2011

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky

Měrná
jedn.

Řádek

1

2

3

Voda pitná
2010

2011

Skutečnost

Kalkulace

4

5

Voda odpadní
2010

2011

Rozdíl

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

6

7

8

9

1.

Materiál

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.1

- surová voda podzemní + povrchová

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

- chemikálie

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

- ostatní materiál

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.

Energie

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.1

- elektrická energie

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2

- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.

Mzdy

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1

- přímé mzdy

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

- ostatní osobní náklady

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.

Ostatní přímé náklady

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1

- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.2

- opravy infrastrukturního majetku

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

- nájem infrastrukturního majetku

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

- poplatky za vypouštění odpadních vod

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

- ostatní provozní náklady externí

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

- ostatní provozní náklady ve vlastní režii

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.

Finanční náklady

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.

Výrobní režie

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7.

Správní režie

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8.

Úplné vlastní náklady

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A

Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME

mil.Kč

0.000

B

Pořizovací cena provozního maj.

mil.Kč

0.000

0.000

C

Počet pracovníků

osob

0.000

0.000

D

Voda pitná fakturovaná

mil.m3

0.000

0.000

0.000

E

- z toho domácnosti

mil.m3

0.000

0.000

0.000

F

Voda odpadní odv. fakturovaná

mil.m3

0.000

0.000

0.000

G

- z toho domácnosti

mil.m3

0.000

0.000

0.000

H

Voda srážková fakturovaná

mil.m3

0.000

0.000

0.000

I

Voda odpadní čištěná

mil.m3

0.000

0.000

0.000

J

Pitná nebo odpadní voda převzatá

mil.m3

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

K

Pitná nebo odpadní voda předaná

mil.m3

9.

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Kč/m3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Tabulka č.2a
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text

Voda pitná

Měrná
jedn.

Řádek
1

2

3

Voda odpadní

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

4

5

6

7

8

9

10.

Úplné vlastní náklady - ÚVN

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

11.

Kalkulační zisk

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

11.a

- podíl z ÚVN

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.b

- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

12.

Celkem ÚVN + zisk

mil.Kč

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

13.

Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková

mil.m3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

14.

CENA pro vodné, stočné

Kč/m3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.

CENA pro vodné, stočné + DPH

Kč/m3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vypracoval:

Datum:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

E-mail:

CareQuality
Commission

Klíčová kontrolní zpráva
Domov pro seniory
Název:

Brendoncare Woodhayes

Adresa:

36-40 St Leonards Road
St Leonards
Exeter
Devon
EX2 4LR

Kvalitativní ohodnocení pro tento domov pro seniory je:

Prvotřídní tří-hvězdičková
služba

Kvalitativní hodnocení je naším ohodnocením toho, jak dobře domov pro seniory plní
potřeby lidí, kteří jej využívají. Určujeme rating kvality, a to následně po úplném posouzení
služeb. Tomuto úplnému posouzení říkáme ‘klíčová’ kontrola.
Vedoucí inspektor:
Judith McGregor-Harper

Datum:
0

7

0

4

2

0

1

0

Toto je zhodnocení kvality výsledků na základě zkušeností lidí v tomto domově pro seniory. Máme
za to, že vysoká kvalita péče by měla:
•
•
•
•
•

Být bezpečná
Mít dobré výsledky, včetně klinických závěrů
Přinášet dobré zážitky lidí, kteří ji využívají
Napomáhat prevenci před nemocí a podporovat zdravé a nezávislé žití
Být dosažitelná těm, kteří ji potřebují, když ji potřebují.

První část tohoto ohodnocení poskytuje celkový rating kvality domova pro seniory:
•
•
•
•

3 hvězdičky - prvotřídní
2 hvězdičky - dobré
1 hvězdička - postačující
0 hvězdiček - nedostatečné

Existuje také sloupcový diagram, který poskytuje rychlý přehled kvality péče poskytované domovem
v klíčových oblastech, na kterých lidem záleží.
Je zde souhrn toho, o čem si myslíme, že se zde dělá dobře, co se zlepšilo a co je případně nutné
dělat lépe. Pro popisy výsledků, sE kterými by lidé měli mít zkušenosti, používáme národní
minimální standardy. Tyto národní minimální standardy jsou sestaveny Ministerstvem zdravotnictví
pro každý typ pečovatelské služby.
Po souhrnu následuje detailnější popis našich nálezů. Následující tabulka vysvětluje, co najdete
v každé oblasti výsledků.
Oblast výsledků (např. Výběr domova)
Toto jsou výsledky ze zkušeností lidí pobývajících v domově pro seniory. Odrážejí věci., u kterých lidé uvedli,
že jsou pro ně důležité:

Tento oddíl uvádí závěry, které při provádění klíčové kontroly vždy kontrolujeme .
Tento oddíl uvádí jakékoliv doplňkové výsledky, které se mohou kontrolovat, když provádíme
klíčovou kontrolu.
Toto jsou zkušenosti lidí, kteří pobývají v tomto domově pro seniory:

Názor:
Tento oddíl vám poskytuje náš názor na to, co jsme v této oblasti výsledků zjistili. Uvedeme, zda
je to prvotřídní, dobré, postačující nebo nedostatečné.
Svědectví:
Tento oddíl popisuje informace, které jsme použili při přípravě našeho názoru.

Hodnotíme kvalitu služeb oproti výsledkům na základě národních minimálních standardů (NMS).
Tyto národní minimální standardy jsou sestaveny Ministerstvem zdravotnictví pro každý typ
pečovatelské služby.
Kopie národních minimálních standardů – Domovy pro seniory lze nalézt na www.dh.gov.uk nebo je
lze získat na: The Stationery Office (TSO) PO Box 29, St Crispins, Duke Street, Norwich, NR3 1GN.
Tel: 0870 600 5522. Lze je také objednat online u Stationery Office na stránkách:
www.tso.co.uk/bookshop
Posláním Komise kvality péče (Care Quality Commission) je zajišťovat lepší péči pro lidi
prostřednictvím:
• Řízení zdravotní a sociální péče pro dospělé pro zajištění kvalitativních a
bezpečnostních standardů, řídit jejich zlepšování a potlačování špatných postupů.
• Ochrany práv lidí využívajících tyto služby, zvláště pak u nejvíce zranitelných a
těch, kteří jsou zadržováni podle zákona o duševním zdraví (Mental Health Act)
z roku 1983
• Poskytování dostupných, spolehlivých informací o kvalitě péče a služeb tak, aby lidé
mohli lépe rozhodovat o péči o ně samé a aby tedy komisaři a poskytovatelé služeb
mohli své služby zlepšovat.
• Zajišťování veřejné nezávislé odpovědnosti za to, jak komisaři a poskytovatelé služeb
zlepšují kvalitu péče a poskytují určitou hodnotu za peníze.
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Internetová adresa
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Informace ohledně domova pro seniory
Název domova pro seniory:

Brendoncare Woodhayes

Adresa:

36-40 St Leonards Road
St Leonards
Exeter
Devon
EX2 4LR

Číslo telefonu:

01392667290

Číslo faxu:

01392667292

E-mail adresa:

csampford@brendoncare.org.uk

Internetová adresa:

www.brendoncare.org.uk

Název registrovaného poskytovatele (ů):

The Brendoncare Foundation

Jméno oprávněného ředitele (je-li to relevantní)
Paní Elizabeth Caroline Mary Sampford
Typ registrace:

domov pro seniory

Počet registrovaných míst:

27

Podmínky registrace:
Kategorie :
stáří, nespadající do žádné další kategorie

Počet míst (pokud je vhodné):
Pod 65
nad 65
0

27

Další podmínky registrace:
Schválenou odpovědnou osobou je paní Wendy Rendal-Jones RGN
Oznámení o návrhu na udělení registrace pro personál/podmínky prostředí pro registraci
byly vydáno dne 15/3/1994
Registrováno pro 27 – Všeobecná péče o staré lidi
Registrováno pro 8 starších trvale bydlících
Datum poslední kontroly
Stručný popis domova pro seniory
Woodhayes - domov s pečovatelskou službou se nachází v klidné obytné čtvrti blízko centra
Exeteru. Je také v docházkové vzdálenosti od místním obchodů a tras autobusů. Domov je
památkově chráněným objektem, vzniklý rekonstrukcí dvou obytných domů, a zabírá rozlehlý
rohový pozemek se zahradou vpředu a s parkovištěm vzadu. Několik schodů vede k hlavnímu
vchodu domova, ale je zde ještě alternativní

vstup pro ty, kteří používají invalidní vozík nebo pro ty, kteří nemohou stoupat po schodech.
Je zde i bezbariérový přístup přes přízemí a v prvním podlaží domova a schodiště s přilehlým
osobním výtahem. Je zde schodový výtah vedoucí do bytu na prvním podlaží, který obývají
residenti s vyšším stupněm samostatnosti, kteří nevyžadují ošetřovatelskou péči. Všechny ložnice
jsou vybavené umyvadly. Na místě jsou zajišťované veškeré prádelní a stravovací služby.
Poplatky se pohybují v rozmezí 511,00 – 840,00 liber týdně. Tyto poplatky neobsahují náklady za
služby, jako je pedikúra, noviny a časopisy, kadeřnické služby nebo osobní toaletní potřeby.
Další informace o domově jsou k dispozici přímo v domově nebo u Brendoncare Foundation.

Souhrn
Toto je přehled výsledků, které jsme zjistili v průběhu kontroly.
Rating kvality tohoto domova pro seniory je:

Prvotřídní tří-hvězdičkové
služby

Náš názor na každý závěr:

Výběr domova
Zdravotní a osobní péče
Denní život a společenské aktivity
Stížnosti
Prostředí
Personál
Vedení a správa
nedostatečné

postačující

dobré

prvotřídní

Jak byla naše kontrola provedena:
Rating kvality této službu jsou tři hvězdičky. To znamená, že lidé využívající tuto službu mají
zkušenosti s PROVOTŘÍDNÍ kvalitou. Tato klíčová kontrola byla neohlášená a byla plánovanou
návštěvou, která tvoří součást našeho běžného kontrolního programu. Poslední klíčová kontrola
domova byla provedená 20.4.2007 a domov při této kontrole získal hodnocení jako prvotřídní
domov. Od klíčové kontroly v roce 2007 jsme provedli dvě každoroční prověrky služeb. Tyto
každoroční prověrky bylo provedeny na základě informací dodaných domovem a informací
získaných průzkumem mezi lidmi, kteří se o tento domov zajímají. Při těchto prověrkách nám takto
získané informací neposkytly žádný důvod pro obavy nebo přesunutí provedení plánované inspekce
na dřívější datum.
Při naší kontrole dne 7. dubna 2010 jsme (komise) strávili jeden den v domově. Pozorovali jsme
klíčové standardy pokrývající výběr domova, zdravotní a osobní péči, denní život a společenské
činnosti, stížnosti a ochranu, prostředí, personál a řízení a správu domova.

V průběhu návštěvy jsme potkali nebo pozorovali většinu lidí, kteří v tomto domově žijí. Zblízka
jsme pozorovali péči, služby a nabízené ubytování nabízené 3 lidem z 24, kteří v domově žijí.
Tomuto se říká sledování případu a napomáhá nám při formování názoru na standard péče a
pomáhá nám to při porozumění zkušeností lidí bydlících v tomto domově. Dívali jsme se na péči a
pozornost ze strany personálu vůči lidem, které jsme sledovali jako případ a zkoumali jsme jejich
záznamy o plánování péče. Mluvili jsme s návštěvníky domova, s jedním dobrovolníkem
v domově, s personálem ve službě a s oprávněným ředitelem. Provedli jsme prohlídku domova a
viděli jsme všechny společné prostory domova.
Před prováděním kontroly nám ředitel zaslal Roční hodnocení řízení kvality (AQAA). Toto je
dokument sebehodnocení služeb, který nám dává informace o domově, jeho řízení a informace
ohledně potřeb lidí, který zde žijí. AQAA vyžaduje důkazy ve vazbě na to, co domov dělá dobře a
kde se uvažuje o tom, co zlepšit.

Co tento domov pro seniory provádí dobře:
Služby jsou dobře řízeny. Ředitel je angažován do provádění zlepšování na základě zkušeností lidí
žijících v domově. Toto je zvláště založeno na poskytování služeb více šitých na míru individuálních
potřeb a preferencí, spíše než na celkovém přístupu k zajišťování péče. Interní procesy řízení
kvality jsou dobře rozvinuty a informují o tom, jaká zlepšení je třeba v domově provést.
V domově je stabilní personál, který je odpovídajícím způsobem školen pro své specifické úlohy.
Prostředí je čisté a domácí a jak nám lidé sdělili, kvalita poskytovaného jídla je vysoká.
Co se zlepšilo od poslední kontroly?
Na domov jsme vznesli 7 požadavků a 4 doporučení při poslední kontrole v roce 2007. Domov
provedl nezbytné kroky ke splnění těchto požadavků pro větší bezpečnost lidí a jednal podle
doporučení o nejlepších postupech. Obavy, které jsme vznesli při naší poslední zprávě o klíčové
kontrole byly řešeny, a to v průběžné zprávě o postupu a v AQAA, který nám byl domovem
poskytnut před naší kontrolou.
Co by mohli dělat lépe:
Jako výstup této kontroly jsme pro tento domov vznesli dvě doporučení. Sestřičky podávající léčiva
lidem musí konzistentně zaznamenávat různé dávky. Toto jim umožní posouzení terapeutického
dávkování předepsaných léků. Zadruhé, tam, kde je osoba posuzovaná podle zákona o duševních
schopnostech, by mělo posouzení obsahovat jasný odkaz na to, jaké rozhodnutí bylo zvažováno
jako součást vyhodnocování duševní schopnosti. Toto činí posouzení smysluplným.

Pokud chcete zjistit, jaké činnosti vyplývající z této zprávy budou odpovědné osoby v domově
provádět, můžete je přímo kontaktovat na základě informací na str. 4.
Zpráva o této kontrole je dostupná na našich webových stránkách na www.cqc.org.uk.
Můžete získat tištěnou kopii na enquiries@cqc.org.uk nebo zatelefonovat na naši
objednávkovou linku 0870 240 7535.

Podrobnosti našich zjištění
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Výběr domova (standardy 1 - 6)
Zdravotní a osobní péče (standardy 7 - 11)
Denní život a společenské činnosti (standardy 12 - 15)
Stížnosti a ochrana (standardy 16 - 18)
Prostředí (standardy 19 - 26)
Personál (standardy 27 - 30)
Řízení a správa (standardy 31 - 38)
Nevyřešené statutární požadavky
Požadavky a doporučení z této kontroly

Výběr domova
Toto jsou závěry, se kterými mají lidé v domově pro seniory zkušenosti.
Odrážejí záležitosti, které jsou podle lidí důležité:
Lidé mají důvěru v to, že je může domov pro seniory podpořit. Toto je způsobeno tím, že zde
existuje posouzení jejich potřeb, na kterém se oni nebo lidé jim blízcí podílejí. Toto dává domovu
veškeré informace o nich a o podpoře, kterou potřebují. Lidé zůstávající v domově pouze pro
přechodnou péči mají jasné posouzení, které zahrnuje plán pro to, v co doufají a čeho chtějí
dosáhnout, když se vrátí domů.
Lidé se mohou rozhodnout, zda domov pro seniory může splňovat jejich potřebu pomoci a
ubytovací potřeby. To je způsobeno tím, že lidé, nebo lidé jim blízcí měli možnost domov navštívit
a získat plné, jasné, přesné a aktuální informace ohledně domova. Pokud se rozhodnou zůstat
v domově, znají přesně svoje práva a odpovědnosti, protože je velice snadné porozumět smlouvě
nebo podmínkám mezi nimi a domovem pro seniory, kde je uvedeno, kolik budou platit a co jim za
to domov poskytne.

Toto jsou zkušenosti lidí pobývajících v tomto domově pro seniory:
Názor:
Lidé využívající službu mají zkušenosti s dobrou kvalitou výsledků v této oblasti. Tento názor
jsme získali s použitím řady svědectví, včetně návštěvy tohoto domova.
Péče o lidi a podpora jejich potřeb je hodnocena před tím, než přijdou do domova. To znamená,
že pracovníci domova mají schopnost a znalosti pro plnění vyhodnocených potřeb lidí.

Svědectví:
Nahlédli jsme do přijímacích záznamů jedné osoby, která byla do domova přijímána od doby, kdy
nový ředitel nastoupil do své funkce v srpnu 2009. Mohli jsme vidět, že zde bylo provedeno
přehodnocení potřeb pro tuto osobu, která zde byla dříve s přestávkou ubytována. Viděli jsme, že
vyhodnocení potřeb zahrnovalo hodnocení pohyblivosti a ovládání předmětů. Takovéto hodnocení
bylo provedeno dle požadavku předchozí klíčové kontrolní návštěvy Komise v roce 2007.
Před prováděním kontroly jsme rozeslali dotazníky lidem žijícím v domově a obdrželi jsme 5
vyplněných formulářů průzkumu. Všichni respondenti nám oznámili, že obdrželi dostatek informací
o domově tak, aby mohli provést informovaný výběr vhodnosti svého přestěhování do domova.

Všech pět respondentů nám také řeklo, že již má s domovem smlouvu.
Požádali jsme domov o poskytnutí kopie nejaktuálnějšího prohlášení o záměru (Statement of
Purpose). Bylo nám sděleno, že tento nám bude poskytnut a tento dokument nám byl předán
v den kontroly.
Domov neposkytuje dočasnou péči.

Zdraví a osobní péče
Toto jsou závěry, se kterými mají lidé v domově pro seniory zkušenosti.
Odrážejí záležitosti, které jsou podle lidí důležité:
Jsou plněny potřeby osobní a společenské péče a zdraví lidí. Domov má plány péče o osoby, do
kterých jsou při jejich zpracování zapojeny relevantní osoby nebo lidé jim blízcí. Když berou léky,
berou je sami, pokud jsou toho schopni. Pokud to sami nezvládnou, domov pro seniory jim v tom
pomáhá, a to bezpečným způsobem. Je zde respektované právo na soukromí a podpora ze strany
personálu je poskytována způsobem zaručujícím jejich důstojnost.
Když se lidé přibližují konci svého života, domov pro seniory respektuje jejich volby a napomáhá
jim cítit se příjemně a bezpečně. Oni a lidé jim blízcí jsou ujišťováni že v čase jejich smrti s nimi
bude zacházeno s citlivostí, důstojností a úctou, s respektováním jejich duchovních a kulturních
přání.

Toto jsou zkušenosti lidí pobývajících v tomto domově pro seniory:
Názor:
Lidé využívající tyto služby mají zkušenosti s dobrou kvalitou výsledků v této oblasti. Tento
názor jsme získali s použitím řady svědectví včetně návštěvy tohoto domova.
Péče o lidi je dobře plánovaná a jejich zdravotní potřeby jsou plněny. Řízení léčiv se od
poslední kontroly zlepšilo; rizika chyb sester při podávání léků byly minimalizovaná.

Svědectví:
Nahlédli jsme do plánů péče tří osob s různými potřebami péče. Zjistili jsme, že jsou udržované v
aktualizované formě se zachycením měnících se potřeb. Viděli jsme, že plány péče byly
dostatečně jasné a detailní pro přímé zaměstnance poskytující příslušnou péči. Když došlo k pádu
nějaké osoby, nebo když někomu hrozilo, že spadne, toto riziko bylo vyhodnoceno v plánu činností
s cílem minimalizovat pády.
Z provedeného průzkumu lidí žijících v domově jsme zjistili, že lidé cítí, že 'vždy' nebo 'obvykle'
získávají od personálu péči a pomoc, kterou potřebují, když je to potřeba. Na základě dotazníků
získaných od dvou profesních zdravotnických návštěvníků jsme zjistili, že považují péči
poskytovanou domovem za dobrou a personál za ochotný.

Pozorovali jsme pracovníky při práci s lidmi a tito se chovali zdvořile a lidi oslovovali uctivě. Od
data poslední kontroly jsme obdrželi dvě záležitosti týkající se 'nevrlého' tónu v projevu ze strany
malé části personálu. Upozornili jsme na tuto záležitost přímo domov, a to dřívějšího ředitele, a
také jsme při poslední kontrole v roce 2007 na toto upozornili personál tak, aby si byl vědom
svého tónu hlasu. Při této další kontrolní návštěvě jsme nepozorovali žádné špatné postupy při
oslovování lidí.
Kontrolovali jsme řízení podávání léčiv v domově. Při minulé kontrole byl vznesen požadavek ve
vztahu k léčivům. Viděli jsme, že riziko spojené se špatnými postupy při podávání léčivy bylo
identifikováno a vše se velmi zlepšilo. Všimli jsme si ale, že u evidence podávání léčiv není
potvrzování rukou nadepsaných záznamů o léčivech konsistentní; ale toto se od poslední kontroly
zlepšilo. Pozorovali jsme, že různé dávkování nebylo vždy zapsáno. Toto je velice důležitý a
využitelný nástroj pro vyhodnocení terapeutické dávky předepsaného léku a záznamy by tedy měly
být vedeny konzistentně. Domov také podává 'domácí léčiva;' (takové léky, které se dají koupit bez
předpisu). Domov přijal rozumná opatření v této záležitosti a toto konzultoval s praktickými lékaři,
ale bylo to již před několika lety. Navrhli jsme řediteli přehodnotit toto opatření.
Viděli jsme pracovníky pečující o osobu v konečné fázi života. Bylo evidentní, že domov je v úzkém
spojení s členy truchlící rodiny a že vše při této fázi života provádí citlivě. Domov je v procesu
rozvoje a zavádění resuscitační politiky, která bude respektovat přání lidí s ohledem na pokrokové
směrnice, ale s předpokladem, že takovéto život zachraňující záchranné zásahy budou prováděny,
pokud to nebude s jednotlivcem a lidmi, kteří jsou lékařsky angažováni, plně prodiskutováno. Toto
je dobrá praxe.

Každodenní život a společenské činnosti
Toto jsou závěry, se kterými mají lidé v domově pro seniory zkušenosti.
Odrážejí záležitosti, které jsou podle lidí důležité:
S každou osobou je zacházeno jako s jednotlivcem a domov pro seniory je vnímavý k jeho nebo
její rase, kultuře, náboženství, věku, invaliditě, pohlaví a sexuální orientaci. Jsou součástí své
místní komunity. Domov pro seniory podporuje lidi při sledování jejich osobních zájmů a činností.
Lidé mohou být v kontaktu s rodinou, přáteli a zástupci. Jsou tak nezávislí, jak jen mohou být,
vedou životní styl, který si vyberou a mají příležitost využívat většinu svých schopností. Lidé
dostávají výživná a chutná jídla a přesnídávky, a to v době a na místě, která jim vyhovují.
Žádné dodatečné závěry.

Toto jsou zkušenosti lidí bydlících v tomto domově pro seniory:
Názor:
Lidé využívající tuto službu mají zkušenosti s prvotřídní kvalitou výsledků v této oblasti. Tento
názor jsme získali za použití celé řady svědectví včetně návštěvy tohoto domova.
V domově je k dispozici plný sociální program, volný a snadný kontakt s rodinami a přáteli a
v nabídce je zdraví prospěšné různorodé jídlo.

Svědectví:
Domov zaměstnává na plný úvazek koordinátora činností a využívá několika dobrovolníků. To
znamená, že lidé mají přístup k různým programům činností a společenským činnostem
v komunitě. Rozsah činností je vystaven v domově a lidé nám při odpovědích na průzkum řekli, že
toto je výhodou tohoto domova.
Lidé, se kterými jsme hovořili, nám sdělili, že jídla jsou dobrá` tento názor se objevoval i
v odpovědích v dotazníku. Pozorovali jsme oběd a navštívili jsme kuchyni a hovořili jsme
s personálem kuchyně. Oběd byl domácí, výživně vyvážený a působil atraktivním a chutným
způsobem. Lidé jedli společně u pěkně připravených jídelních stolů a někteří raději obědvali ve
svých pokojích. Domov také poskytuje speciální jídelníčky. Alkohol je během jídla k dispozici,
pokud si lidé přejí skleničku vína.

Stížnosti a ochrana
Toto jsou závěry, se kterými mají lidé v domově pro seniory zkušenosti.
Odrážejí záležitosti, které jsou podle lidí důležité:
Když jsou lidé nespokojeni se svou péčí, potom oni sami, nebo lidé jim blízcí, vědí, jak si
stěžovat. Každý takovýto případ je prošetřen a provede se činnost vedoucí k nápravě.
Domov pro seniory chrání lidi před zneužíváním a zanedbáváním a podniká kroky k šetření
jakéhokoliv obvinění.
Zákonná lidská práva jsou chráněna, včetně možnosti volit ve volbách.

Toto jsou zkušenosti lidí bydlících v tomto domově pro seniory:
Názor:
Lidé využívající tento domov mají zkušenosti s dobrou kvalitou výsledků v této oblasti.
Tento názor jsme získali s použitím řady svědectví, včetně návštěvy tohoto domova.
Stížnosti lidí bydlících v domově jsou vyslyšeny, což je součástí procesu zlepšování kvality.
Personál ví, jak rozpoznat známky zneužívání a co by měl udělat, pro nahlášení případu, aby
toto zneužívání přestalo. Písemné zhodnocení o nedostatku duševních schopností postrádá
podrobnosti o tom, jaké rozhodnutí se provádí.

Svědectví:
Od doby poslední kontroly v roce 2007 jsme obdrželi dvě stížnosti ohledně domova. Tyto
stížnosti byly s domovem prodiskutovány v době, když byla oznámeny a byla přijata opatření
pro vyřešení stížností. Domov obdržel jednu stížnost v průběhu uplynulých 12 měsících.
Stížnost byla předložena nedávno a viděli jsme, že je v procesu řešení. Všechny vyplněné
dotazníky od lidí žijících v domově uvádějí, že lidé vědí, komu se svěřit se svým znepokojením
nebo se stížnosti. V průběhu kontroly jsme slyšeli některé lidi žádat sebejistým a důrazným
způsobem o pomoc ze strany personálu. Lidé se zdáli být sebejistými v pocitu schopnosti řídit
personál při poskytování pomoci způsobem, který osoba žádající o pomoc považuje za
odpovídající jejím potřebám a pohodlí.
Ze tří plánů péče jsme viděli dva,s dokončeným posouzením duševních schopností. Řediteli
jsme sdělili, že posouzení postrádá podrobnosti o tom, jaké rozhodnutí o významné události
nebo tématu bylo hodnoceno. Toto jsme zmínili, protože posouzení duševních schopností by
nemělo být používáno jako plošné 'zachycení všeho' u schopností při rozhodování, ale spíše
jako pomoc pro podporu rozhodování při důležitých životních událostech a pro porozumění
tomu, jakou dodatečnou pomoc by mohla osoba

potřebovat tak, aby učinila určitá důležitá rozhodnutí.
Viděli jsme, že bylo personálu v nedávné době nabídnuto školení v oblasti ochrany dospělých.
Personál, se kterým jsme mluvili, potvrdil nedávné školení a byl schopen nám říci, co představuje
zneužívání a jaká míra obav ze zneužívání by měla být nahlášena vedení domova nebo vnějším
státním orgánům.

Prostředí
Toto jsou závěry, se kterými mají lidé v domově pro seniory zkušenosti.
Odrážejí záležitosti, které jsou podle lidí důležité:
Lidé žijí v bezpečném a dobře udržovaném domově, který je domácký, čistý, příjemný a
hygienický.
Lidé žijí v domově s dostatečným prostorem a vybavením umožňujícím jim vést život, který si
vybrali a plnit jejich potřeby. Domov zajišťuje, že mají správná speciální zařízení, které je
podporuje a zlepšuje jejich nezávislost. Jejich pokoj vypadá jako jejich vlastní, je pohodlný a oni
se v něm cítí bezpeční.

Toto jsou zkušenosti lidí bydlících v tomto domově pro seniory:
Názor:
Lidé využívající tento domov mají zkušenosti s dobrou kvalitou výsledků v této oblasti. Tento
názor jsme získali s použitím řady svědectví včetně návštěvy tohoto domova.
Woodhayes je domáckým, čistým a bezpečným prostředím pro život.

Svědectví:
Provedli jsme prohlídku prostředí a zjistili, že je v dobrém stavu, opravené, příjemné, pohodlné a
domácké. Ředitel nám oznámil plán obnovy výzdob v průběhu příštích 12 měsících. Všechny
vyplněné dotazníky od lidí bydlících v domově uváděly, že považují prostředí domova za čisté a
svěží. AQAA vystavené pro nás nám poskytlo následující informace o tom, co domov považuje za
dobré s ohledem na prostředí ve Woodhayes;
„Jsme zásadoví v naší pozornosti, co se týče výzdob, hygieny a čistoty domova. Máme schopnou
údržbu domova na plný úvazek a zavedenou smlouvu s dodavatelem na údržbu specializovaných
zařízení (doklady dostupné v admin. kanceláři). Poruchy a opravy jsou nahlašovány a návazně
okamžitě řešeny. Veškerý personál získal povinné školení v oblasti zdraví a bezpečnosti,
přepravách a manipulacích, požární bezpečnosti, COSHH a infekční kontrole a v nutnosti
používání osobních ochranných pomůcek tam, kde je to potřebné (doklady dostupné v admin.
kanceláři). Prostory jsou dobře udržovány, bezpečné, zabezpečené a přístupné residentům, kteří
si je přejí využívat. Stejně je dobře udržován a je k dispozici i zahradní nábytek dobré kvality,
společně s ochranou proti slunci formou slunečníků a besídek. Máme k dispozici dobré
společenské prostory se samostatnou jídelnou a halou vybavené nábytkem dobré kvality,
zařízením a osvětlením

domácí povahy. Residenti jsou podporováni při vybavování pokojů svým vlastním majetkem tam,
kde je to prakticky možné a v souladu s požárními předpisy. Záchody, umývací a koupací vybavení
splňují požadavky NMS, každá ložnice má svoje vlastní umyvadlo a dále je zde hlavní koupelna s
vanu s integrovanými zvedáky pacientů, sprchou a lázeňským zařízením. Dále je zde v přízemí
mokrá místnost pro ty, kteří dávají přednost sprše. Specializované zařízení, včetně tlak snižujících
matrací, nastavovacích postelí a zvedáků je poskytováno podle potřeb residentů. Tato zařízení
jsou servisovaná a udržovaná v souladu s legislativou. Všechny radiátory jsou řízeny termostaty a
jsou kryty nebo jsou typu LST, protože je zde dodávka vody do všech horkovodních výstupů.
Teploty jsou zapisovány měsíčně (doklady dostupné na sesterně). Domov má instalovaný radiový
systém volání sester s ATX body v každé místnosti - jak soukromé, tak i společné. Domov je dobře
vybaven speciálním zařízením pro pohyb a zvedání pro zajištění optimální bezpečnosti a pohodlí
residentů a personálu a v koupelnách, na záchodech a chodbách jsou připevněna madla. Domov
splňuje místní požadavky požární a záchranné služby a je vypracováno odpovídající hodnocení
rizik. Alarmy a požární dveře jsou kontrolovány jednou za týden a systém nouzového osvětlení
měsíčně, a výsledky jsou zapisovány do požárního deníku (pro kontrolu přístupné na sesterně).
Zařízení je dobře udržováno a pravidelně vyměňováno pro zajištění bezpečnosti a výkonnosti.
Každé dva měsíce se koná schůzka o zdraví a bezpečnosti za účasti představitelů všech oddělení.
Jsou prováděny audity zdraví a bezpečnosti, a to jak v domově, tak i nezávislé HTS řešení pro
zajištění bezpečného prostředí.“
Požádali jsme domov o vyjádření, jaká zlepšení byla provedená za posledních 12 měsíců. AQAA
nám uvedla: „Ošetřovatelskému personálu je průběžně připomínáno, že musí vyhledat pomoc od
údržby, pokud se musí přemístit nějaké těžké předměty, např. nábytek. [Toto bylo doporučené
při poslední klíčové kontrole Komisí]. Koupelna v přízemí byla kompletně zrenovována a
vybavena novou Arjo Malibu lázní a hygienickým systémem. Pokračujeme v získání nového
zařízení pro manipulaci s pacienty za účelem dalšího zvýšení bezpečnosti jak pro rezidenty, tak i
pro personál.“
Požádali jsme o plány služeb pro další zlepšení prostředí v průběhu příštích 12 měsíců. AQAA
nám uvedla: „Pokračujeme v našem plánovaném programu údržby zahrnující nové vymalování a
renovaci domova. Pořizujeme malý zvedák, který lze používat i v menších pokojích.
Modernizujeme koupací závěsy.“

Personál
Toto jsou závěry, se kterými mají lidé v domově pro seniory zkušenosti.
Odrážejí záležitosti, které jsou podle lidí důležité:
Lidé mají bezpečnou a patřičnou podporu, protože je zde stále dostatečný počet kompetentních
pracovníků ve službě. Mají důvěru v pracovníky domova, protože jsou prováděny kontroly k
zajištění toho, že jsou tito pracovníci vhodní pro to, aby o ně pečovali. Jejich potřeby jsou plněny a
je o ně pečováno pracovníky, kteří mají příslušné školení a kteří mají podporu od svých vedoucích.
Nejsou zde žádné dodatečné závěry.

Toto jsou zkušenosti lidí bydlících v tomto domově pro seniory:
Názor:
Lidé využívající tento domov mají zkušenosti s dobrou kvalitou výsledků v této oblasti. Tento
názor jsme získali s použitím řady svědectví včetně návštěvy tohoto domova.
Lidé žijící v domově mají přínos z toho, že jsou podporováni dostatečně početnou skupinou dobře
zaškolených pracovníků, kteří plní jejich potřeby.

Svědectví:
V den neohlášené kontroly kontrolní pracovníci provedli rozhovory s personálem „ve službě“ (to
jsou pracovníci, kteří jsou k dispozici pro danou směnu a jsou z kmenového seznamu pracovníků
domova). V den kontroly zde bylo 24 lidí žijících v domově. Denní přiřazení lidí na práci zůstalo od
poslední kontroly nezměněno. Na ranní směně je zde obvykle 5 pečovatelů a 1 kvalifikovaná
zdravotní sestra, 3 pečovatelé a 1 kvalifikovaná zdravotní sestra odpoledne a večer a 2 pečovatelé
a 1 kvalifikovaná zdravotní sestra v noci. Dodatečnou podporu poskytuje kuchař, správce domu,
pomocník v kuchyni, administrátor, ředitel, koordinátor činností a údržbář. Každá směna je vedená
určeným vedoucím týmu. Nepoužívají se pracovníci agentur, protože domov má svůj vlastní
kmenový tým.
Mluvili jsme s pracovníky ohledně získaného zaškolení a o příležitostech školení v domově. Viděli
jsme rozsah zaškolovacích akcí pro personál, které byly vyvěšeny na nástěnce. Pracovníci nám
řekli, že zaškolování je v domově prioritou a že jejich potřeby vzdělávání jsou plněny. Pečovatelům,
kteří nejsou držiteli NVQ pro péči, je nabízeno toto školení. Organizace, která vlastní Woodhayes,
je držitelem ceny Investors In People Award.

Dotazníky, které jsme obdrželi od zaměstnanců domova před provedením kontroly, dokládají, že
byl jejich nábor proveden nestranně a důkladně a že prošli předzaměstnaneckými prověrkami
týkajícími se jejich vhodnosti pracovat se zranitelnými staršími lidmi. Od doby nástupu nového
ředitele na podzim roku 2009 zde nebyl prováděn žádný nový nábor pracovníků.

Řízení a správa
Toto jsou závěry, se kterými mají lidé v domově pro seniory zkušenosti.
Tyto odráží záležitosti, o kterých lidé tvrdí, že jsou pro ně důležité:
Lidé mají důvěru v tento domov pro seniory, protože je náležitě veden a řízen. Lidé si spravují
svoje peníze a rozhodují, jak je utrácet. Pokud oni sami nebo lidé jim blízcí nemohou své finance
spravovat, jsou spravovány domovem pro seniory v jejich nejlepším zájmu. Prostředí je bezpečné
jak pro obyvatele, tak i pro personál, protože se zde realizují příslušná zdravotní a bezpečnostní
opatření.
Lidé získávají správnou podporu od domova pro seniory, protože je vhodným způsobem ředitelem
veden, a to s otevřeným přístupem, což lidem dává pocit hodnoty a respektu. Lidé pobývající
v domově jsou zabezpečeni, protože jsou součástí jasných finančních a účetních postupů, vedení
náležitých záznamů a je zajištěno, že personál rozumí tomu, jak je třeba věci provádět. Dostávají
patřičnou péči, protože jsou pracovníci dozorováni a podporováni jejich vedoucími.

Toto jsou zkušenosti lidí bydlících v tomto domově pro seniory:
Názor:
Lidé využívající tento domov mají zkušenosti s prvotřídní kvalitou výsledků v této oblasti. Tento
názor jsme získali s použitím řady svědectví včetně návštěvy tohoto domova.
Woodhayes je dobře vedeným domovem, který využívá dobře propracované procesy zajišťování
kvality jako prostředek pro zlepšování pro lidi žijící v domově.

Svědectví:
Dotazníky, které jsme obdrželi od zaměstnanců domova před provedením kontroly, uvádějí, že tito
zaměstnanci měli dobrou podporu od ředitele při plnění svých úkolů. Průzkum u profesionálních
zdravotních návštěvníků ukázal, že domov je profesně řízený. Průzkum u lidí žijících v domově
ukázal, že domov je příjemné místo k žití. Konají se pravidelné schůzky obyvatel domova, ze
kterých je pořizován záznam a tento je v domově k dispozici.
Ředitelka, paní Mrs. Sampford, byla jmenována do funkce v srpnu 2009 a před tímto jmenováním
měla zkušenosti s vedením podobného ošetřovatelského zařízení. Má odpovídající kvalifikaci pro
plnění svých úkolů v domově.
Domov zavedl užitečné procesy interního systému zajišťování kvality .

AQAA je zpracován dobře a poskytuje nám jasné důkazy o tom, které věci dělá tento domov dobře
a na jaké záležitosti je třeba se zaměřit pro další zlepšování domova. Dále se konají měsíční
návštěvy zástupců jménem poskytovatele se zápisem a provádí se další zkoumání záležitostí
kvality, které mají vliv na domov.
V den konání kontroly byla v domově příjemná atmosféra vytvářená odborným personálem a
přátelským poskytováním péče.
Nahlédli jsme do záznamů, jak je zacházeno s penězi lidí ze strany pracovníků kanceláře
v domově. Měli jsme možnost vidět řádné účetní postupy, které zajišťují, že je s penězi lidí
v domově zacházeno bezpečně.
AQAA domova nám poskytl detailní podklady o procesech ochrany zdraví a bezpečnosti v domově
a zápisy o údržbě zařízení. Nahlédli jsme do evidence nehod domova a tuto jsme porovnali
s nahlášenými pády a denními záznamy v plánech péče. Potvrdili jsme shodu v reportingu
záznamů o nehodách.

Jsou zde nějaké nevyřešené požadavky z poslední kontroly?
Yes

□

No

0

Nevyřešené zákonné požadavky
Toto jsou požadavky stanovené při poslední kontrole, které dosud nebyly splněny. Vypovídají o tom,
co měla pověřená osoba udělat, aby došlo ke splnění ustanovení zákona o standardech v péči
(Care Standards Act 2000), nařízení pro domovy pro seniory z roku 2001 a národních minimálních
standardů
Č..

Standard

Nařízení

Požadavek

Termíny pro
činnost

Požadavky a doporučení z této kontroly:
Neodkladné požadavky:
Byly zde neodkladné požadavky, které byly stanoveny v den naší návštěvy domova pro seniory.
Pověřená osoba musela tyto splnit v průběhu 48 hod.
Č..

Standard

Nařízení

Požadavek

Termíny pro
činnost

Statutární požadavky
Předložené požadavky, které musí pověřená osoba provést, aby byla splněna ustanovení zákona
o standardech v péči z roku 2000, nařízení pro domovy pro seniory z roku 2001 a národních
minimálních standardů. Odpovědná osoba (y) toto musí provést v rámci námi stanovených
termínů.
Č..

Standard

Nařízení

Požadavek

Termíny pro
činnost

Doporučení
Tato doporučení jsou převzata z nejlepších zkušeností popsaných v národních minimálních
standardech a odpovědná osoba(y) by je měla vzít v úvahu jako způsob pro zlepšení služeb.

No

Odkaz na standard

Doporučení z dobrých postupů

1

9

Jako součást procesů plánované péče je nutné zavedení
konzistentního zapisování různých dávkování léčiv tak, aby toto
umožňovalo stanovit terapeutickou dávku léčiv.

2

17

Hodnocení duševních schopností by mělo být prováděno
s odkazem na rozhodovací proces o důležitých specifických
záležitostech.

Linka pomoci:
Telefon: 03000 616161
Email: enquiries@cqc.org.uk
Web: www.cqc.org.uk
Chtěli bychom, aby tyto informace byli lidem přístupné. Pokud byste chtěli souhrn v odlišném
formátu nebo jazyce, kontaktujte prosím naši linku pomoci nebo navštivte naši internetovou stránku.
Autorské právo © (2009) Care Quality Commission (CQC). Tato publikace může být reprodukována
jako celek nebo po částech, zdarma, v jakémkoliv formátu nebo médiu za podmínky, že nebude
využita s obchodním ziskem. Tento souhlas je podmíněn tím, že bude materiál reprodukován
přesně a s výhradou, že nebude použitý hanlivým způsobem nebo v zavádějícím kontextu. Materiál
by měl uvádět autorské právo CQC, s názvem a datem publikace tohoto dokumentu.

