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V aplikaãní praxi se vyskytly závaÏné v˘klado-
vé problémy v souvislosti s ust. § 93 písm. a) zá-
kona ã. 108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále „ZSS“). Ust. § 93
písm. a) ZSS ukládá krajskému úfiadu povin-
nost zajistit ve spolupráci poskytnutí sociálních
sluÏeb. ZSS nestanoví jak˘m konkrétním zpÛ-
sobem má kraj jednat pfii zaji‰Èování poskytová-
ní sociálních sluÏeb. Kraje se proto oprávnûnû
ptají, jakou pÛsobnost zakládá ust. § 93 písm. a)
ZSS krajsk˘m úfiadÛm, resp. krajÛm a jak˘m
zpÛsobem má b˘t tato pÛsobnost ex lege napl-
nûna? Má se jednat pouze o spolupráci s posky-
tovateli sociálních sluÏeb, nebo je moÏné pouÏít
prostfiedky vrchnostenského donucení?

Ve hfie pfiitom není nic men‰ího, neÏ lidská
dÛstojnost a zdraví. Povinnost zajistit poskyt-
nutí sociálních sluÏeb je ZSS pfiedvídána mimo
jiné v situacích, kdy poskytovatel sociálních slu-
Ïeb ukonãil poskytování sociálních sluÏeb
a osoby, kter˘m tento poskytovatel dosud po-
skytoval sociální sluÏby, se nacházejí v bezpro-
stfiedním ohroÏení sv˘ch práv a zájmÛ a nejsou
schopny samy si zajistit pokraãující poskytová-
ní sociálních sluÏeb. Konkrétnû se mÛÏe jednat
napfi. o domovy pro seniory, ktefií jiÏ nemají kam
jít, provozovatel v‰ak nemÛÏe ãi nechce posky-
tovat tûmto klientÛm dál sociální sluÏby.

K povaze pÛsobnosti kraje 
dle § 93 písm. a) ZSS

Ust. § 93 písm. a) ZSS je obsaÏeno v ãásti III. (So-
ciální sluÏby) hlavû II. (Podmínky poskytování
sociálních sluÏeb) oddílu 4. nazvaném PÛsob-
nost pfii zaji‰Èování sociálních sluÏeb. Ust. § 93
písm. b) a c) ZSS ukládají krajskému úfiadu ko-
ordinovat poskytování sociálních sluÏeb jednak
obecnû (písm. c) cit. ustanovení), jednak vÛãi
osobám, jejichÏ práva a zájmy jsou ohroÏeny
trestnou ãinností jiné osoby (písm. b) cit. usta-
novení).2 Pfiedmûtné písm. a) cit. ustanovení, na
rozdíl od ostatních písmen, ukládá krajskému
úfiadu nikoliv koordinovat, ale zajistit ve spolu-
práci poskytnutí sociálních sluÏeb. Povinnost
zajistit poskytnutí sociálních sluÏeb je vázána

na skuteãnost, Ïe poskytovatel sociálních sluÏeb
ukonãil poskytování sociálních sluÏeb z dÛvo-
du zru‰ení registrace, pozbytí platnosti jeho 
registrace, nebo z jiného dÛvodu. Dal‰í pod-
mínkou je, Ïe osoby, kter˘m tento poskytovatel
dosud poskytoval sociální sluÏby, se nacházejí
v bezprostfiedním ohroÏení sv˘ch práv a zájmÛ
a nejsou schopny samy si zajistit pokraãující po-
skytování sociálních sluÏeb. Ust. § 93 písm. a)
ZSS je stále v pÛvodní redakci, nebylo dotãeno
Ïádnou z následn˘ch novel ZSS.

Jedním z klíãov˘ch problémÛ pro zodpovûze-
ní poloÏené otázky je urãení o jakou pÛsobnost
se v fie‰eném pfiípadû jedná. Nûkteré z krajÛ
oprávnûnû nárokují aplikaci ust. § 5 odst. 1
písm. b) ZSS, které skuteãnû dle ust. § 5 odst. 2
ZSS je v˘konem pfienesené pÛsobnosti.

Na druhou stranu je nutno doplnit, Ïe platné
právo fiadí právû do samostatné pÛsobnosti ta-
kové záleÏitosti, jejichÏ plnûní je bezprostfied-
ním zájmem existence a rozvoje územního
spoleãenství. Péãe o sociálnû slabé ãi vylouãené
tradiãnû mezi takové záleÏitosti fiazena byla.
Zmínit lze patent o tulácích a Ïebrácích, josefín-
ské reformy,3 zákon ze 3. prosince 1968 ã. 59 fi. z.4
ãi ust. § 3 zákona ã. 114/1988 Sb. o pÛsobnosti
orgánÛ âeské socialistické republiky v sociál-
ním zabezpeãení, ve znûní do 31. 12. 2006. Prá-
vû tyto záleÏitosti jsou totiÏ územnímu
samosprávnému celku jakoÏto subjektu vefiejné
správy i právnické osobû „vlastní“; jsou v bez-
prostfiedním zájmu existence a rozvoje územní-
ho spoleãenství.5 Proto téÏ dle ust. § 3 odst. 2
zákona ã. 114/1988 Sb., v redakci do 31. 12. 2006
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Povinnost kraje poskytovat sociální sluÏby
dle ust. § 93 písm. a) zákona o sociálních
sluÏbách

1 Tento pfiíspûvek vznikl díky finanãní podpofie poskytované
Grantovou agenturou âeské republiky v rámci standardního
grantového projektu „Obãané tfietích státÛ a jejich problémy
v systémech ãeského sociálního poji‰tûní a pobytového práva“,
reg. ã. P408/10/1938.

2 Ust. § 93 písm. c) ZSS bylo do ZSS vloÏeno ãl. III bodem 57
zákona ã. 366/2011 Sb. kter˘m se mûní zákon ã. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákon
ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, zákon ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpofie, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a dal‰í související zákony, s úãinností
od 1. 1. 2012.

3 Petr Tröster a kolektiv: Právo sociálního zabezpeãení, 5. vydání,
C. H. Beck, 2010, s. 26–28.

4 V souladu s touto úpravou tak mûly podpory chud˘m se bráti
pfiedev‰ím z fondÛ chud˘ch, tzv. ústavÛ chud˘ch, které mûly b˘t
zfiízeny v kaÏdé obci. Pokud tyto pfiíjmy nepostaãovaly, mûla
doplácet obec. Více Hru‰ka, Z. Hospodáfiská zákonovûda pro
âechy a Moravu, uãebnice pro uãili‰tû zemûdûlská a kniha pro
rolníka, 2. vyd., v Chrudimi 1901, str. 53.
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(tj. do nabytí úãinnosti ZSS), kraj v samostatné
pÛsobnosti zfiizoval a spravoval zafiízení sociál-
ní péãe a ústavy sociální péãe, které vykonáva-
ly diagnostickou sluÏbu, rozhodoval o pfiijetí do
ústavÛ sociální péãe, které spravoval, o ukonãe-
ní pobytu v nich, o pfiemístûní do jin˘ch ústavÛ,
které spravoval, o úhradû za sluÏby v ústavech
poskytované a o pfiípadné úhradû za sluÏby po-
skytované v ostatních zafiízeních sociální péãe,
pokud je spravoval, jakoÏ i rozhodoval o posky-
tování peãovatelské sluÏby, kterou zabezpeãoval
a o úhradû za ni. Dle ust. § 14 odst. 2 krajského
zfiízení v redakci do 31. 12. 2002 kraj peãoval
v rámci samostatné pÛsobnosti zejména o vy-
tváfiení podmínek pro rozvoj sociální péãe.

Z tûchto dÛvodÛ a v souladu s tradiãním ãle-
nûním úkolÛ územní samosprávy zmiÀuje dÛ-
vodová zpráva k ZSS (tisk PS PâR ã. 1102, 2005,
zvlá‰tní ãást), Ïe ust. § 93 upravuje okruh pÛ-
sobností krajÛ v samostatné pÛsobnosti. ZSS
zde sice v˘slovnû nezmiÀuje, Ïe se jedná o sa-
mostatnou pÛsobnost kraje, to v‰ak nevadí. Dle
ust. § 4 krajského zfiízení platí, Ïe pokud nevy-
pl˘vá ze zákona, kter˘ upravuje pÛsobnost sa-
mosprávn˘ch celkÛ, Ïe jde o pfienesenou
pÛsobnost, jde o samostatnou pÛsobnost. Ust. 
§ 5 ZSS fie‰í pÛsobnost v oblasti sociálních slu-
Ïeb. Jedná-li se v tûchto pfiípadech o nepfiím˘
v˘kon státní správy, pak se jedná o v˘kon pfie-
nesené pÛsobnosti. Tím je napfi. povinnost kraje
pfieposlat úãelovû urãené finanãní prostfiedky
jednotliv˘m registrovan˘m poskytovatelÛm so-
ciálních sluÏeb v souladu se zpracovan˘mi
stfiednûdob˘mi plány rozvoje sociálních slu-
Ïeb.6 Ust. § 93 písm. a) ZSS v‰ak upravuje, jak to
zmiÀuje dÛvodová zpráva: „PÛsobnosti smûfiu-
jí zejména k aktivnímu zji‰Èování potfieb osob
v oblasti sociálních sluÏeb jak na území obce,
tak území kraje, které vede ke zpracování plánÛ
rozvoje sociálních sluÏeb.“7 Tento v˘klad je dá-
le podepfien právû ust. § 102 ZSS. Zatímco zále-
Ïitosti samostatné pÛsobnosti vykonávají
samosprávné jednotky zásadnû vlastními pro-
stfiedky (s moÏn˘mi dotacemi ze státního roz-
poãtu), na zaji‰Èování agend státní správy je
povinen územním samosprávn˘m celkÛm pfii-
spívat stát. Dle ust. § 29 odst. 2 krajského zfiíze-
ní se jedná o pfiíspûvek na v˘kon pfienesené
pÛsobnosti. Pokud by se v pfiípadech dle § 93
písm. a) ZSS mûlo jednat o nepfiím˘ v˘kon stát-
ní správy, pak by v˘kon státní správy nemohl
b˘t financován formou dotací, byÈ by na po-
skytnutí dotace mûl kraj právní nárok. Z uvede-
ného vypl˘vá, Ïe kraj vykonává pÛsobnost dle
ust. § 93 písm. a) ZSS v samostatné pÛsobnosti.
Jedná se o tzv. samostatnou pÛsobnost obliga-
torní, tedy pfiípad, kdy kraj je povinen tyto úko-
ly splnit. S ohledem na obligatornost zadan˘ch

úkolÛ je v ust. § 102 ZSS zmínûno: „.se krajÛm
poskytne dotace.“ Na rozdíl od ustanovení 
§ 104, 105 ZSS je tak vyjádfien nárok na její 
poskytnutí.8

Prevence, registrace a správní
trestání

Aã ZSS nestanoví pfiímo v ust. § 93 písm. a) ZSS
zpÛsob, jak˘m by mûl kraj zajistit plnûní povin-
nosti, vypl˘vá tento zpÛsob ze související úpravy.
Tak pfiedev‰ím kraj by mûl pfied zpracováním
plánÛ rozvoje sociálních sluÏeb a povolením re-
gistrace konkrétním poskytovatelÛm sociálních
sluÏeb provést anal˘zu stávajících zdrojÛ a po-
tfieb a pfiipravit strategii zaji‰Èování a rozvoje so-
ciálních sluÏeb (tzv. programovací úkon). Tato
strategie by mûla poãítat nejenom s (prost˘m)
pokrytím poptávky po sociálních sluÏbách
v kraji, ale mûla by téÏ preventivnû reagovat na
v˘padek nûkter˘ch poskytovatelÛ sociálních
sluÏeb. MÛÏe se jednat o doãasné pfieru‰ení
v poskytování sociálních sluÏeb i pfieru‰ení
dlouhodobé. ZSS ukládá kraji jednat v pfiípa-
dech dle ust. § 93 písm a) ZSS. Pro tento man-
datorní pfiípad by mûl kraj rozpracovat plány
náhradního fie‰ení. Kraj by v‰ak mûl b˘t pfiipra-
ven na pomoc v poskytování sociálních sluÏeb
obãanÛm kraje téÏ v dal‰ích ménû naléhav˘ch
pfiípadech. Kraj by mûl jako fiádn˘ hospodáfi téÏ
vytváfiet finanãní rezervy pro tyto pfiípady.

Dvû v˘slovnû zmínûné skutkové situace dle 
§ 93 písm. a) ZSS (ukonãení poskytování sociál-
ních sluÏeb z dÛvodu zru‰ení registrace a po-
zbytí platnosti jeho registrace) dále úzce souvisí
s tím, Ïe kraj je nejenom hlavním plánovacím
místem pro oblast poskytování sociálních slu-
Ïeb, ale pÛsobí téÏ jako obecn˘ registraãní or-
gán. Kraj je tak vybaven nástrojem pro naplnûní
pfiipraven˘ch a fiádnû schválen˘ch plánÛ rozvo-
je sociálních sluÏeb.

Kraj je oprávnûn rozhodovat o oprávnûní
k poskytování sociálních sluÏeb formou regist-
race.9 Kraj je takto jako registrující orgán opráv-
nûn pfiezkoumat splnûní podmínek registrace,
kter˘mi mimo jiné je dostateãné materiální,
technické a personální zázemí pro poskytování
sociálních sluÏeb. Îadateli tak musí svûdãit
vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo pro-
storám, v nichÏ budou poskytovány sociální
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5 Správní právo, 7. vydání, 2009, s. 161–164.
6 Srov. Ust. § 101 odst. 3 ZSS a dále tisk PS PâR ã. 1102, 2005,

obecná ãást, bod 2.6 písm. b).
7 Tisk PS PâR ã. 1102, 2005, zvlá‰tní ãást, komentáfi k § 93

a 94.
8 K tomu pfiedev‰ím K. Koldinská in Petr Tröster a kolektiv: Právo

sociálního zabezpeãení, 5. vydání, C. H. Beck, 2010, s. 310.
9 V˘jimku tvofií pouze poskytovatelé sociálních sluÏeb, u nichÏ je

zfiizovatelem Ministerstvo práce a sociálních vûcí.
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sluÏby, Ïadatel je povinen mít zaji‰tûny materi-
ální a technické podmínky odpovídající druhu
poskytovan˘ch sociálních sluÏeb a v neposled-
ní fiadû nesmí b˘t na majetek fyzické nebo práv-
nické osoby, která je Ïadatelem o registraci,
prohlá‰en konkurs nebo proti ní nesmí b˘t za-
hájeno konkursní nebo vyrovnací fiízení anebo
návrh na prohlá‰ení konkursu zamítnut pro ne-
dostatek majetku. Îádost o registraci musí dále
obsahovat napfi. popis personálního zaji‰tûní
poskytovan˘ch sociálních sluÏeb a plán finanã-
ního zaji‰tûní sociálních sluÏeb.

Na kraji je dále, aby prÛbûÏnû provádûl kon-
trolu a vyhodnocování plnûní plánÛ s cílem
optimalizovat síÈ sociálních sluÏeb na území ob-
ce a kraje a jejich dostupnosti pro klienty. Za tím
úãelem je kraj nadán téÏ sankãní pravomocí.
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí správního deliktu tím, Ïe poskytuje
sociální sluÏby bez oprávnûní k jejich poskyto-
vání podle § 78 odst. 1 ZSS, neposkytuje sociál-
ní sluÏby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí
o registraci podle § 81 odst. 2 ZSS ãi nesplní ve
lhÛtû stanovené registrujícím orgánem opatfiení
k odstranûní nedostatkÛ zji‰tûn˘ch pfii kontrole
registraãních podmínek podle § 82a odst. 2 ZSS.
Kraj je koneãnû jako registrující orgán oprávnûn
ve zvlá‰È závaÏn˘ch pfiípadech zakroãit a roz-
hodnout o zru‰ení registrace. Kraj je tak kon-
krétnû povinen rozhodnout o zru‰ení registrace,
jestliÏe poskytovatel sociálních sluÏeb pfiestane
splÀovat podmínky uvedené v ust. § 79 a 80 ZSS
(podmínky registrace a sjednání poji‰tûní), po-
skytovateli sociálních sluÏeb byla uloÏena sank-
ce za správní delikt v pfiípadû zvlá‰È závaÏného
poru‰ení povinnosti stanovené poskytovatelÛm
sociálních sluÏeb, poskytovatel sociálních slu-
Ïeb nesplÀuje standardy kvality (ust. § 99 ZSS)
a k nápravû nedo‰lo ani na základû uloÏen˘ch
opatfiení pfii inspekci sociálních sluÏeb, nebo po-
skytovatel sociálních sluÏeb poÏádá o zru‰ení
registrace; tato Ïádost musí b˘t podána nejmé-
nû 3 mûsíce pfiede dnem ukonãení ãinnosti.

Závûr

Kraj vykonává pÛsobnost dle ust. § 93 písm. a)
ZSS v samostatné pÛsobnosti. Jedná se o tzv. sa-
mostatnou pÛsobnost kraje obligatorní, tedy
pfiípad, kdy kraj je povinen tyto úkoly splnit.
Náklady vzniklé pfii zaji‰Èování povinnosti po-
kraãovat v poskytování sociálních sluÏeb dle
ust. § 93 písm. a) se krajÛm hradí formou dota-
ce. Na poskytnutí dotace dle ust. § 102 ZSS má
kraj právní nárok.

Na povinnost zaloÏenou ust. § 93 písm. a)
ZSS je moÏno reagovat jednak preventivnû, jed-
nak v rámci registraãního fiízení a správního
trestání. Strategie zaji‰Èování a rozvoje sociál-
ních sluÏeb zpracovaná pfiedem krajem by mûla
poãítat nejenom s (prost˘m) pokrytím poptávky
po sociálních sluÏbách v kraji, ale mûla by téÏ
preventivnû reagovat na v˘padek nûkter˘ch
poskytovatelÛ sociálních sluÏeb dle ust. § 93
písm. a) ZSS v poskytování sociálních sluÏeb
a obsahovat plány náhradního fie‰ení pro tyto
pfiípady. Kraj by mûl jako fiádn˘ hospodáfi téÏ
vytváfiet finanãní rezervy pro tyto pfiípady.
V rámci registraãního fiízení by mûlo b˘t vylou-
ãeno, Ïe bude povoleno poskytování sociálních
sluÏeb takovému provozovateli, kter˘ jiÏ od po-
ãátku poru‰uje podmínky registrace ãi kter˘ ne-
ní na provozování sociálních sluÏeb pfiipraven
materiálnû nebo personálnû.

Koncepãnû pak lze doporuãit, aby ZSS explicit-
nû upravil pravomoc kraje jednat vrchnostensk˘-
mi prostfiedky bûhem zaji‰Èování pokraãování
v poskytování sociálních sluÏeb dle ust. § 93
písm. a) ZSS. V praxi se totiÏ ukázala b˘t naiv-
ní pfiedstava, Ïe kraje budou schopny samy, pfií-
padnû ve spolupráci s ostatními poskytovateli
sociálních sluÏeb pokraãovat v poskytování so-
ciálních sluÏeb tûm, ktefií se nacházejí v bezpro-
stfiedním ohroÏení sv˘ch práv a zájmÛ a pfiitom
nejsou schopni si sami zajistit pokraãující posky-
tování sociálních sluÏeb.
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Pfiehled judikatury ve vûcech akcií a jejich pfievodÛ
Jan Dûdiã, Jan Lasák

Pfiehled judikatury nabízí témûfi 100 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako
zaknihovan˘ch cenn˘ch papírÛ, jakoÏ i uplatÀování práv z tûchto úãastnick˘ch cenn˘ch
papírÛ. Pfiehled je rozdûlen do tfií ãástí, z nichÏ první charakterizuje akcii jako cenn˘ papír,
druhá ãást se zab˘vá smlouvami o pfievodu akcií, tfietí pak pfiedstavuje jiné zpÛsoby nabytí
akcií. Jednotlivé ãásti jsou dále ãlenûny a zab˘vají se podobou, vydáváním a uplatnûním
práv z akcií. Problematika smlouvy o pfievodu akcií zahrnuje rovnûÏ rubopisy, odstoupení
od smlouvy, omezení pfievodÛ (vãetnû korporátních omezení) a dal‰í, tak aby byly zahrnuty
v‰echny podstatné oblasti. KaÏdé rozhodnutí je zpracováno do podoby standardního
judikátu, pfiípadnû je doplnûno poznámkou komentující závûry pfiíslu‰ného rozhodnutí.
Publikace obsahuje vûcn˘ rejstfiík a rejstfiík ustanovení.

Cena 285 Kã vãetnû DPH 14 %, stran 192, vazba broÏovaná
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