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MMPr-SML/………./2014

Smlouva o poskytnutí provozního příspěvku
společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

na období 1.5.2013 až 30.9.2013
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Statutární město Přerov
se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
jednající Ing. Jiřím Lajtochem, primátorem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1884482379/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Regionální letiště Přerov a.s.
se sídlem Trávník 1117/30, Přerov, 750 02
adresa pro doručování: Tř. Kosmonautů 8, Olomouc, 772 00
IČ: 28572971
DIČ: CZ28572971
zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 10089
jednající předsedou představenstva RNDr. Ivanem Kosatíkem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-4629430217/0100

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku:
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Článek I.

Režim závazku veřejné služby

1. Účelem smlouvy je naplnění společných zájmů smluvních stran deklarovaných 
v Memorandu o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov ze dne 2.11.2009 (dále 
jen „Memorandum“) v oblasti financování poskytnutím vyrovnávací platby za 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

2. Smluvní úpravou svých práv a povinností strany sledují stanovení pravidel pro 
poskytnutí finančního příspěvku poskytovatele na provoz příjemce v období od 
1.5.2013 do 30.9.2013 v souladu s platnými právními předpisy na ochranu 
hospodářské soutěže proti nepovolené veřejné podpoře, zejména Rozhodnutím 
Komise ES o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 
20.12.2011 (2012/21/EU), které vstoupilo v platnost dne 31.1.2012, Sdělení komise 
ES o službách obecného zájmu v Evropě (2001/C 17/04) a Sdělení komise ES 
o pokynech Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení 
činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť (2005/C 312/01).

3. Předmětem podnikání příjemce je provozování letiště Přerov, tedy veřejná služba, 
která za podmínky aktivního provozování letiště příjemcem dle Memorandem 
vymezeného rozsahu závazku veřejné služby naplňuje znaky služby obecného 
hospodářského zájmu. Příspěvek dle této smlouvy je ve smyslu uvedených právních 
předpisů EU veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem. 

4. Období od 1.5.2013 do 30.9.2013 bylo vyhodnoceno poskytovatelem za slučitelné 
s poskytnutím provozního příspěvku z důvodu, že příjemce byl do 30.4.2013 
oprávněn použít příspěvek poskytnutý na základě Smlouvy o poskytnutí provozního a 
investičního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2012, 
uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem dne 3.10.2012. Současně se příjemce 
vzdal k datu 30.9.2013 z důvodů technicko-organizačních povolení provozovat letiště 
u Úřadu pro civilní letectví a k témuž datu byla vypovězena příjemci velitelem 
vzdušných sil AČR smlouva o poskytování služeb při společném leteckém provozu. 
V předmětném období tak příjemce vykonával závazek veřejné služby, když svým 
jménem vykonával činnosti vyplývající z Přílohy č. 1 Memoranda, v níž je specifikován 
rozsah (náplň) závazku veřejné služby na letišti Přerov. 

Článek II.

Výše a účel provozního příspěvku

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci provozní 
příspěvek ve výši 555.000,- Kč (slovy: pětsetpadesátpěttisíc korun českých), za 
současného naplnění dalších ujednání této smlouvy (dále jen „příspěvek“).

2. Účelem poskytnutí příspěvku je krytí nákladů příjemce nezbytných k plnění závazku 
veřejné služby, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Přerova ze dne 7.9.2009, 
č. 786/24/5/2009 a Memorandem, uzavřeným mezi poskytovatelem a příjemcem. 
Příspěvek dle této smlouvy je poskytován příjemci za účelem krytí nezbytných
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provozních nákladů příjemce v období od 1.5.2013 do 30.9.2013 na plnění závazku 
veřejné služby, tak jak je specifikován rozsah závazku veřejné služby v Příloze č. 1 
Memoranda.

3. Kalkulace provozního příspěvku vychází zejména z příjemcem doložených výkazů 
zisků a ztráty za měsíce květen až září r. 2013. Poskytovatel shledal uznatelnými 
provozními náklady za uvedené období částku celkem 1.682 tis. Kč. S ohledem na 
poměr celkového počtu akcií na jméno v listinné podobě o stejné jmenovité hodnotě 
a počtu akcií na jméno poskytovatele, kdy lze konstatovat 33 % vlastnictví akcií 
příjemce, byla vyčíslena částka příspěvku uvedeným procentem vzhledem k celkové 
částce uznatelných provozních nákladů příjemce za uvedené období. 

4. Příspěvek bude poskytnut převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Dnem poskytnutí příspěvku je den odepsání finančních prostředků z účtu 
poskytovatele.

5. Příspěvek bude poskytnut příjemci v maximální částce dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy, a to do výše vykázané ztráty. Pokud bude vykázaná ztráta menší než 
poskytnutý příspěvek dle této smlouvy, pak je povinen příjemce vrátit poskytovateli 
rozdíl mezi těmito částkami. V případě, že příjemce vykáže zisk, je povinen vrátit 
poskytovateli příspěvek v plné výši. Vykázanou ztrátou a vykázaným ziskem se pro 
účely této smlouvy rozumí výsledek hospodaření za r. 2013. V případě vzniku 
povinnosti vrácení příspěvku či jeho části se zavazuje příjemce vyčíslenou částku 
vrátit v termínu do 15 kalendářních dnů od předložení účetní závěrky za rok 2013 
poskytovateli, nejpozději však do 31.7.2014. Dnem vrácení příspěvku je den připsání 
finančních prostředků na účet poskytovatele. 

Článek III.

Povinnosti příjemce

1. Příjemce předloží poskytovateli účetní závěrku za rok 2013 v rozsahu dle ust. § 18 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů po 
jejím schválení valnou hromadou, nejdéle však do 15.7.2014, jakož i další účetní 
doklady, o které poskytovatel příjemce požádá. Příjemce předloží poskytovateli 
výroční zprávu za rok 2013 do 15 dnů po jejím schválení valnou hromadou, nejdéle 
však do 15.7.2014.

2. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výlučně v souladu s účelem 
poskytnutí příspěvku dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, v souladu s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a s usnesením Zastupitelstva města Přerova 
č. 786/24/5/2009 ze dne 07.09.2009. Příspěvek musí být použit hospodárně. 

3. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce příspěvek nebo 
jeho část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Příspěvek 
nelze rovněž použít na úhradu ostatních daní. V případě smluvních vztahů příjemce 
s třetími osobami, na základě nichž je příjemce povinen platit opakovaně či 
jednorázově za delší období platby spojené s provozem příjemce, je příjemce 
oprávněn tyto provozní náklady uplatnit pouze poměrně za období od 1.5.2013 do 
30.9.2013.
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4. Příjemce je povinen nejpozději do 31.5.2014 předložit poskytovateli závěrečnou 
zprávu. Závěrečná zpráva musí obsahovat přehled činnosti příjemce, kterou bylo 
zajištěno naplňování závazku veřejné služby dle čl. II odst. 2 této smlouvy včetně 
časového rozlišení provádění jednotlivých činností. Závěrečná zpráva musí být 
schválena představenstvem a dozorčí radou příjemce. 

5. Poskytovatel nebo osoby jím pověřené jsou oprávněni kontrolovat, zda příjemce 
použil poskytnutý příspěvek ke sjednanému účelu a v souladu s ujednáními této 
smlouvy a zda příjemce splnil povinnosti pro něj vyplývající z této smlouvy, a to 
v rozsahu celého účetnictví příjemce, zejména dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o rozpočtových pravidlech“, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Příjemce 
s těmito kontrolami souhlasí, zavazuje se je poskytovateli nebo osobám jím 
pověřeným umožnit a poskytnout veškerou součinnost. Poskytovatel nebo osoby jím 
pověřené jsou povinni provádět uvedené kontroly pouze v rozsahu nezbytném ke 
splnění účelu těchto kontrol. Poskytovatel nebo osoby jím pověřené jsou oprávněni 
provádět výše uvedené kontroly jak v průběhu, tak i po uplynutí kalendářního roku 
2014. 

6. Příjemce se dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona o 
rozpočtových pravidlech v těchto případech:

a) pokud příjemce použije příspěvek nebo jeho část na jiný účel než účel sjednaný 
touto smlouvou v čl. II. odst. 2, je povinen vrátit výši příspěvku odpovídající 
tomuto neúčelnému použití, 

b) pokud příjemce nevrátí částku vyčíslenou podle čl. II odst. 5 této smlouvy 
(příspěvek či jeho část) ve lhůtě stanovené v tomto ustanovení smlouvy,

c) pokud příjemce neumožní poskytovateli provedení kontroly dle této smlouvy, je 
povinen celou výši příspěvku poskytovateli vrátit, 

d) pokud příjemce poruší některou z jiných podmínek použití příspěvku (např. 
nedoloží ve stanoveném termínu účetní závěrku, závěrečnou zprávu) nebo pokud 
v podkladech předložených poskytovateli, souvisejících s poskytnutím příspěvku, 
uvede příjemce nepravdivé nebo neúplné údaje, je povinen vrátit poskytovateli 5 
až 15 % z celkové výše poskytnutých finančních prostředků. 

7. V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých 
na základě této smlouvy se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. 

8. V případě, že je příjemce povinen vrátit příspěvek nebo jeho část nebo uhradit penále
za porušení rozpočtové kázně, poukáže příjemce tyto finanční prostředky na
bankovní účet poskytovatele č. 1884482379/0800.

9. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy příjemce má nárok na její odpočet. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 
……………………… ze dne ……………...

5. Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené 
srozumitelným způsobem. 

V Přerově dne ..........................

Poskytovatel: Příjemce: 

………………………………………………..
Ing. Jiří Lajtoch

primátor 
Statutární město Přerov 

…………………………………..………..
RNDr. Ivan Kosatík

předseda představenstva
Regionální letiště Přerov a.s.


