
 

 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SPOLE ČENSKY UŽITEČNÝCH SLUŽEB  

 

Společensky užitečné služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů realizovaných na 

celostátní úrovni a na regionálních pobočkách Ústavu. Společensky užitečné služby jsou poskytovány 

v pořadí zájmu do naplnění disponibilní kapacity Ústavu. Konkrétní podmínky poskytování služeb 

stanoví a vyhlašuje pro jednotlivé projekty správní rada Ústavu, která je i schvaluje. 

Zajišťování sociálních služeb dle platné právní úpravy se provádí za podmínek, které stanoví platná 

legislativní úprava. Ostatní společensky užitečné služby Ústavu jsou poskytovány většinou bezplatně. 

Pokud však nejsou potřebné prostředky na jejich poskytování získány v dostatečné míře z dotací 

a jiných podpor z veřejných rozpočtů určených na krytí veřejných zájmů, z grantů, darů a příspěvků 

právnických a fyzických osob, jsou tyto služby poskytovány za úplatu – za stejných podmínek pro 

všechny. 

Úplata se stanoví u jednotlivých společensky užitečných služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, 

aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním příslušné společensky užitečné služby. Bude-li 

konkrétní společensky užitečná služba poskytována za úplatu, bude výše úplaty zveřejněna v sídle 

Ústavu, na webových stránkách Ústavu a bude s ním seznámen každý klient při objednávání 

požadované služby. 

Služby poskytované Ústavem nebudou poskytovány za účelem zisku, popř. pokud by byl zisk 

vytvářen, bude refinancován na zajištění hlavního předmětu činnosti a k naplnění cílů Ústavu. Pro 

účely dosažení jejich účinnějšího poskytování mohou být Ústavem poskytovány i jiné činnosti viz čl. I., 

odst. 4., bod n). Při jejich zajišťování bude Ústav klást důraz na principy a standardy fungování 

ekonomicky soběstačné sociální firmy tak, aby tyto doprovodné aktivity vytvářely ekonomickou 

nadhodnotu na podporu hlavního společensky užitečného předmětu činnosti. 

Vedlejší činnost Ústavu musí být provozována tak, že nesmí být na újmu jakosti, rozsahu 

a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. 

O rozsahu a struktuře poskytovaných služeb rozhoduje správní rada Ústavu, a to vždy s ohledem na 

požadavky na jejich potřebnost poskytování. 


