SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU
č. OLP /5242/2016

Smluvní strany:
Liberecký kraj
se sídlem
: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupený
: Martinem Půtou, hejtmanem
IČ
: 70891508
DIČ
: CZ70891508
bankovní spojení
: Komerční banka a.s.
číslo účtu
: 19-7964000287/0100
(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné
a
KORID LK, spol. s r.o.
se sídlem
: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupená
: Ing. Pavlem Blažkem, jednatelem
IČ
: 27267351
DIČ
: CZ27267351
bankovní spojení
: Komerční banka a.s.
číslo účtu
: 35-5526710237/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 21625
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s částí pátou, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne
20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 (dále jen Rozhodnutí) Smlouvy o fungování Evropské
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
č. 2012/21/EU, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby
z rozpočtu Libereckého kraje
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Článek I.

Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území
Libereckého kraje, způsob stanovení vyrovnávací platby za výkon těchto služeb a dalších
úkonů v návaznosti na práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z Rozhodnutí.
Obecným hospodářským zájmem se rozumí zájem poskytovatele spočívající v zajištění
veřejné služby dle čl. II. této smlouvy.

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Příjemce byl na základě usnesení č. 1928/15/RK pověřen poskytovatelem výkonem
veřejné služby v obecném hospodářském zájmu a příjemce na sebe vzal závazek
poskytovat tuto službu za podmínek uvedených v Pověření. Veřejnou službou se rozumí
rozsah činností uvedených v čl. II, odst. 1 Pověření.
2. Za plnění závazku poskytovat veřejnou službu se poskytovatel zavazuje poskytnout
příjemci vyrovnávací platbu, jejíž výše bude určena podle čl. III. této smlouvy.
3. Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky
pro poskytování veřejné služby v souladu s Pověřením a s obecně závaznými právními
předpisy.
Článek III.
Vyrovnávací platba, rozpočet, zpráva o činnosti
1. Vyrovnávací platbou se rozumí platba poskytnutá z rozpočtu poskytovatele. Výše
vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které příjemci
prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné služby v souladu s
Pověřením, maximálně však ve výši poskytnuté zálohy dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.
Poskytnuté finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících
s poskytováním veřejné služby. Vyrovnávací platba pro rok 2017 se poskytuje max. do
výše 10.600.000,- Kč (slovy: desetmilionůšestsettisíckorunčeských) a byla schválena
v kapitole 917 06 – Transfery, Odbor dopravy Zastupitelstvem Libereckého kraje dne
20. 12. 2016, usnesením č. 82/V/16/ZK.
2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta příjemci zálohově takto:
a. splátka ve výši 2 650 000,- Kč do 05. 02. 2017,
b. splátka ve výši 2 650 000,- Kč do 05. 05. 2017,
c. splátka ve výši 2 650 000,- Kč do 05. 08. 2017,
d. splátka ve výši 2 650 000,- Kč do 05. 11. 2017,
a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy
3. Příjemce je povinen předložit vyúčtování vyrovnávací platby v termínu stanoveném
poskytovatelem, tj. do 29. ledna 2018.
4. Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví
příjemce a doloženy poskytovateli, a to nejpozději do termínu stanoveného
poskytovatelem. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci v souladu
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s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání vyrovnávací platby. Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů
prokazujících použití vyrovnávací platby uvedením „hrazeno z vyrovnávací platby
poskytnuté Libereckým krajem“. Příjemce uvede toto označení zejména na originálech
výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech
faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich základě probíhá
fakturace či platba) a mzdových listů.
5. Příjemce vyrovnávací platby je povinen doložit výkazem zisků a ztrát a zprávou o činnosti
organizace skutečnost, že všechny finanční prostředky, poukázané poskytovatelem, byly
výhradně použity na služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Pověřením a
s platnými právními předpisy.
6. Jestliže společnost obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje stanovenou částku podle čl.
III, odst. 1, musí nadměrně vyplacenou částku (zisk organizace z hlavní činnosti) vrátit do
31. ledna 2018, na účet poskytovatele č. 19-7964000287/0100 s variabilním symbolem
52422016.
7. Společnost je povinna nejpozději do 30. června 2018 předložit poskytovateli k projednání
zprávu o činnosti společnosti včetně zprávy o plnění rozpočtu za rok 2017.
8. Dalšími podmínkami souvisejícími s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, jsou:
a.

Opožděné dodání vyúčtování dle čl. III, odst. 3.

b.

Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých
finančních prostředků dle čl. III, odst. 6.

c.

Předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v termínu
vyúčtování.

d.

Nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou oddělenou účetní evidenci dle čl.
III., odst. 4.
Článek IV.

Kontrola, sankce
1. V případě zrušení oprávnění pro výkon veřejné služby nebo při jejím předčasném
ukončení je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část platby ve výši odpovídající
měsíčnímu podílu z celkové platby a počtu měsíců nerealizované činnosti ve lhůtě 30 dnů
od ukončení činnosti.
2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s Pověřením, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost
čerpání platby včetně plnění podmínek této smlouvy.
3. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve
smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud
příjemce splní povinnost k vrácení vyrovnávací platby nebo její části dobrovolně na
písemnou výzvu poskytovatele v jím stanovené lhůtě, zjistí-li poskytovatel na základě
kontroly, že příjemce vyrovnávací platby porušil povinnost stanovenou smlouvou, která
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souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel
vyrovnávací platby nebo podmínku, za které byla vyrovnávací platby poskytnuta a u níž
nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.
4. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 8, se uloží nižší odvod, a to v případě,
pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu
sjednat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle
§ 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
a. za opožděné dodání závěrečného vyúčtování dle čl. III. odst. 3 této smlouvy ve lhůtě
uvedené níže v tabulce,
b. za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních
prostředků na účet poskytovatele dle čl. III, odst. 6 této smlouvy ve lhůtě uvedené
níže v tabulce,
c. za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle čl. III.
odst. 3 této smlouvy, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději ve lhůtě
uvedené níže v tabulce
bude uložen odvod ve výši:
lhůta

výše odvodu z poskytnuté vyrovnávací platby

do 30 kalendářních dnů vč.

2%

do 60 kalendářních dnů vč.

4%

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro
provedení opatření k nápravě
d. Za nesplnění povinnosti vést samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. odst.
4 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě,
bude uložen odvod 5 % z poskytnuté vyrovnávací platby.
5. Pokud příjemce vyrovnávací platby provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k
provedení opatření k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele.

provede

příjemce

formou

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či
více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy je příjemce povinen neprodleně
kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou vyrovnávací
platbu vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce
k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to
nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce
s likvidací není možné provést projekt, na který byla vyrovnávací platby poskytnuta, je
příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté vyrovnávací platby poskytovateli, a to
nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše
poskytnutou vyrovnávací platbu, stávají se prostředky vyrovnávací platby zadrženými ve
smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. a bude postupováno dle tohoto zákona.
strana 4 (celkem 6)

2. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků. Změna obsahu smlouvy a zrušení smlouvy je dále možné postupem dle ust. §
166 a § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a povinností.
4. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší,
zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na
základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby
tato smlouva byla v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněna. Příjemce
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
6.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být
nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. V případě, že bude zveřejněna
poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v
případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto
dnem.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
8. Tato smlouva a poskytnutí vyrovnávací platby byly schváleny Zastupitelstvem
Libereckého kraje usnesením číslo 116/V/16/ZK dne 20. 12. 2016.

V Liberci dne 22. 12. 2016
Poskytovatel:

Příjemce:

…………………………………….

………………………………………

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Ing. Pavel Blažek
jednatel společnosti KORID LK, spol. s r.o.
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Finanční vyúčtování vyrovnávací platby
PŘÍJEMCE
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)
Adresa
(trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)
IČ
(u fyzické osoby i datum narození a rodné číslo)

KORID LK, spol. s r.o.
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
27267351

Název programu
Název projektu/akce/činnosti
Celkové výdaje na projekt/akci/činnost
(v Kč):
Výše vyrovnávací platby z rozpočtu LK
(v Kč):
Z vyrovnávací platby vráceno
(v Kč):
Prostředky vráceny na účet LK dne:
Osoba odpovědná za vyúčtování
vyrovnávací platby
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci činnosti
číslo účetního
dokladu
v účetní
evidenci

číslo
prvotního
účetního
dokladu

název
dokladu

datum
vystavení
dokladu

účel
platby

Dodavatel

částka v Kč z toho částka
(bez DPH)
hrazená z
*
vyrovnávací
platby LK

V ................................................. dne ..........................................
Název/ obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vyúčtování (příp. též otisk razítka):
........................................................................................................................................
* Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.
Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, uvede rovněž celkové výdaje
včetně DPH.
Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude částka uvedena bez DPH.
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