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Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu 
uzavřená podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20.12.2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825  

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

zastoupené …. 

číslo transparentního účtu:  

(dále jako „objednatel“) 

 

a 

 

Sportoviště Přerov s.r.o. 
IČ 07793863 

DIČ CZ07793863 

se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 77247 

zastoupená jednatelem Mgr. Jaroslavem Hýzlem 

číslo účtu: 

(dále jako „poskytovatel“) 

 

(dále též jako „smluvní strany“) 

 

 

 

Článek I.  

Účel smlouvy  

Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území 

statutárního města Přerova, poskytování finančních prostředků za účelem kompenzace 

nákladů prokazatelně vynaložených poskytovatelem na poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu specifikovaných objednatelem dle této smlouvy, jakož i úprava 

vzájemných práv a povinností smluvních stran, včetně stanovení podmínek kontrolní 

činnosti. 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany prohlašují, že v rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením ve 

smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, přejde na poskytovatele nájemní 

vztah založený nájemní smlouvou uzavřenou mezi objednatelem jako pronajímatelem 

a společností Teplo Přerov a.s., IČ: 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov 
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I-Město, 750 02 Přerov jako nájemcem. Předmětem této nájemní smlouvy je nájem 

nemovitých věcí v k.ú. Přerov a k.ú. Penčičky uvedených níže, které tvořící sportovní 

areály - plavecký areál v Přerově, koupaliště v Penčicích a zimní stadion v Přerově 

včetně Městské sportovní haly a Hotelu Zimní stadion (dále jen „sportoviště“). 

a) plavecký areál v Přerově, vše v k.ú. Přerov: 

- část pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 57 m², 

- pozemek p.č. 4307 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 942 m² včetně 

stavby občanského vybavení č.p. 852 (krytý bazén), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je jeho součástí, 

- pozemek p.č. 4316/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1 174 m²,  

- pozemek p.č. 4319/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 376 m² včetně 

stavby občanského vybavení bez čp/če, která je jeho součástí, 

- pozemek p.č. 4319/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138 m² včetně 

stavby občanského vybavení bez čp/če, která je jeho součástí, 

- pozemek p.č. 4320/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2 786 m²,  

- pozemek p.č. 4320/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m² včetně 

stavby občanského vybavení bez čp/če, která je jeho součástí, 

- pozemek p.č. 4320/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 130 m² včetně 

stavby občanského vybavení bez čp/če, která je jeho součástí, 

- pozemek p.č. 4322/2 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 881 m²,  

- pozemek p.č. 4325/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 1 952 m²,  

- pozemek p.č. 4326 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 3 029 m²,  

- pozemek p.č. 4344/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) o výměře 

368 m², 

 

b) koupaliště v Penčicích, vše v k.ú. Penčičky: 

- pozemek p.č. 212/3 (ostatní plocha, ostatní dopravní plocha) o výměře 590 m² , 

- pozemek p.č. 212/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m² včetně stavby 

technického vybavení bez čp/če, která je jeho součástí, 

- pozemek p.č. 212/5 (trvalý travní porost) o výměře 372 m²,  

- pozemek p.č. 213/3 (trvalý travní porost) o výměře 225 m²,  

- pozemek p.č. 215/3 (trvalý travní porost) o výměře 1 229 m²,  

- pozemek p.č. 216/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 8 270 m² včetně 

stavby vodní nádrže, která se na pozemku nachází a která není předmětem 

evidence v katastru nemovitostí,  

- pozemek p.č. 216/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 392 m²,  

- pozemek p.č. 216/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 253 m²,  

- pozemek p.č. 217 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 87 m² včetně  stavby 

technického vybavení bez čp/če, která je jeho součástí, 

- stavba občanského vybavení  č.p. 96, příslušná k části obce Přerov XIII-Penčice, 

postavená na pozemcích p.č 214/4 a p.č. 216/3, 

 

c) zimní stadion v Přerově včetně Městské sportovní haly, vše v k.ú. Přerov: 

- pozemek p.č. 5307/208 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 192 m², 

- stavba občanského vybavení bez čp/če postavená na pozemcích p.č. 5307/208 

a p.č. 5307/228,  

- pozemek p.č. 5307/209 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 162 m2 včetně 

stavby občanského vybavení č.p. 2884 (Městská sportovní hala), příslušná 
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k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 5307/209 a která je 

postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, 

- jiná stavba č.p. 2885 (zimní stadion), příslušná k části obce Přerov I-Město, 

postavená na pozemcích p.č. 5307/108, p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 

5307/612 a p.č. 5307/613, 

- garáž bez čp/če postavená na pozemku p.č. 5307/417, 

- p.č. 5307/108 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 131 m2,  

- p.č. 5307/109 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2 včetně stavby 

technického vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č. 5307/109, 

- p.č. 5307/110 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 179 m2 včetně stavby 

technického vybavení bez čp/če postavené na pozemku p.č. 5307/110, 

- p.č. 5307/220 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2 včetně garáže bez 

čp/če postavené na pozemku p.č. 5307/220, 

- p.č. 5307/228 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2. 

 

Dále smluvní strany prohlašují, že mezi poskytovatelem jako nájemcem a 

objednatelem jako pronajímatelem bude uzavřena nájemní smlouva, jejímž předmětem 

bude nájem movitých věcí ve vlastnictví objednatele, které se nachází ve výše 

uvedených sportovních areálech a jsou pro provoz těchto sportovišť nezbytné.  

2. Objednatel pověřuje poskytovatele závazkem služby obecného hospodářského zájmu 

dle podmínek stanovených touto smlouvou v rozsahu uvedeném v odst. 4 tohoto 

článku smlouvy.  

3. Poskytovatel se zavazuje realizovat služby obecného hospodářského zájmu, v rozsahu 

uvedeném v odst. 4 tohoto článku smlouvy dle podmínek uvedených v této smlouvě a 

prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje všechny podmínky pro 

poskytování služby obecného hospodářského zájmu v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy. 

4. Službami obecného hospodářského zájmu nebo také veřejnou službou se pro účely 

této smlouvy rozumí: 

Provádění činností veřejného zájmu spočívající v zajišťování sportovního a 

rekreačního využití sportovních zařízení ve vlastnictví objednatele pro širokou 

veřejnost všech věkových kategorií, zejména pro obyvatele  regionu statutárního města 

Přerova, a to jak pro individuální, tak i organizované sportovní či rekreační aktivity. 

Poskytovatel je povinen provádět činnosti dle předchozí věty v následujícím rozsahu: 

a) Zimní stadion  
Poskytovatel je povinen zajistit provoz, správu a údržbu zimního stadionu a 

poskytování sportovně – rekreačních služeb, jak v zimní, tak i v letní sezóně. 

Poskytovatel je povinen pro objednatele dále zajistit: 

- poskytování služby veřejného bruslení v době, kdy je vytvořena ledová 

plocha, v rozsahu min. 20 hodin měsíčně a v době, kdy není vytvořena 

ledová plocha, v rozsahu min. 2 hodin měsíčně, to vše vyjma měsíce 

července a srpna a za zvýhodněné vstupné dle ceníku a rozvrhu předem 

odsouhlasených objednatelem 

- poskytování služby bruslení pro mateřské, základní a střední školy se 

sídlem na území objednatele za zvýhodněné vstupné dle ceníku předem 

odsouhlaseného objednatelem 

- poskytování služby pronájmu zimního stadiónu za sportovně – rekreačním 

účelem pro sportovní kluby se sídlem na území objednatele s výjimkou 
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profesionálních sportovních týmů za zvýhodněné nájemné dle ceníku 

předem odsouhlaseného objednatelem. 

 

b) Plavecký areál Přerov 

Poskytovatel je povinen zajistit celoroční provoz, správu a údržbu Plaveckého areálu 

Přerov a poskytování sportovně – rekreačních služeb ve všech jeho provozních 

částech. Poskytovatel je povinen pro objednatele dále zajistit:  

- poskytování služby plavání pro mateřské, základní a střední školy se 

sídlem na území objednatele za zvýhodněné vstupné dle ceníku předem 

odsouhlaseného objednatelem  

- poskytování služby plavání pro seniory nad 65 let s trvalým pobytem na 

území objednatele v rozsahu 2 x 1 hodinu týdně za zvýhodněné vstupné dle 

ceníku předem odsouhlaseného objednatelem 

- den poskytování služby plavání pro veřejnost minimálně každý pracovní 

den  od 18 hodin do konce provozní doby areálu s výjimkou pondělí. 

Poskytovatel je oprávněn v době poskytování služby plavání pro veřejnost  

plavecký areál poskytnout k užívání třetím osobám pouze zčásti 

- poskytování služby pronájmu plaveckého areálu za sportovně – rekreačním 

účelem pro sportovní kluby se sídlem na území objednatele s výjimkou 

profesionálních sportovních týmů za zvýhodněné nájemné dle ceníku 

předem odsouhlaseného objednatelem. 

 

c) Koupaliště Penčice 

Poskytovatel je povinen zajistit provoz, správu a údržbu areálu Koupaliště Penčice a 

poskytování sportovně – rekreačních služeb ve všech jeho provozních částech. 

 

d) Městská sportovní hala 

Poskytovatel je povinen zajistit celoroční provoz, správu a údržbu městské sportovní 

haly a poskytování sportovně – rekreačních služeb ve všech jejich provozních částech. 

Poskytovatel je povinen pro objednatele dále zajistit: 

- poskytování služby pronájmu městské sportovní haly za sportovně – 

rekreačním účelem pro mateřské, základní a střední školy se sídlem na 

území objednatele za zvýhodněné nájemné dle ceníku předem 

odsouhlaseného objednatelem 

- poskytování služby pronájmu městské sportovní haly za sportovně – 

rekreačním účelem pro veřejnost v rozsahu min. 2 hodin týdně za 

zvýhodněné nájemné dle ceníku předem odsouhlaseného objednatelem 

- poskytování služby pronájmu městské sportovní haly za sportovně – 

rekreačním účelem pro sportovní kluby se sídlem na území objednatele s 

výjimkou profesionálních sportovních týmů v rozsahu min. 2 hodin týdně 

za zvýhodněné nájemné dle ceníku předem odsouhlaseného objednatelem. 

5. Poskytovatel není povinen rozsah služby obecného hospodářského zájmu dle 

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy dodržet na jednotlivých sportovištích v 

době, kdy bude probíhat nezbytná technologická odstávka daného sportoviště, a dále 

v případě havárie a mimořádných živelních událostí znemožňujících užívání 

sportoviště ve smluveném rozsahu. 

6. Součástí služby obecného hospodářského zájmu definované v odst. 4 tohoto článku 

smlouvy není hostinská činnost provozovaná poskytovatelem ve všech objektech 

uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy a dále provoz wellness nacházející se 

v objektu zimního stadiónu. Náklady na provoz těchto činností tak nemohou být 



   

   

5 

 

započítány do nákladů prokazatelně vynaložených při plnění závazku služby obecného 

hospodářského zájmu.   

7. Za plnění závazku poskytovat veřejnou službu se objednatel zavazuje poskytovateli 

poskytnout vyrovnávací platbu dle čl. IV. této smlouvy. 

 

Článek III. 

Doba a místo poskytování služby obecného hospodářského zájmu 

1. Závazek služby obecného hospodářského zájmu bude vykonáván od 01.05.2019 do 

30.04.2024. 

2. Závazek služby obecného hospodářského zájmu bude vykonáván na území 

objednatele.  

 

Článek IV. 

Vyrovnávací platba 

1. Za výkon služby obecného hospodářského zájmu bude objednatelem poskytována z 

rozpočtu statutárního města Přerova poskytovateli finanční podpora ve formě 

vyrovnávací platby.  

2. Výše finanční podpory je stanovena jako rozdíl mezi náklady prokazatelně 

vynaloženými poskytovatelem při plnění závazku služby obecného hospodářského 

zájmu dle této smlouvy a součtem výnosů z tohoto závazku a čistého zisku, kterého 

poskytovatel dosáhl v rámci své ekonomické činnosti, která není zahrnuta do závazku 

služby obecného hospodářského zájmu.  

3. Poskytovatel je oprávněn do nákladů prokazatelně vynaložených při plnění závazku 

služby obecného hospodářského zájmu zahrnout: 

- náklady prokazatelně přímo související s výkonem služby obecného 

hospodářského zájmu 

- náklady na běžnou údržbu a drobné opravy movitých a nemovitých věcí na 

základě nájemních smluv uvedených v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

4. Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory objednatelem dle této smlouvy je 

schválení rozpočtu  objednatele na příslušný kalendářní rok s alokací příslušné částky 

na finanční podporu dle této smlouvy pro poskytovatele. 

Schválená částka finanční podpory alokovaná v rozpočtu objednatele pro 

poskytovatele v příslušném kalendářním roce bude objednatelem poskytována 

poskytovateli jako záloha finanční podpory na zajišťování služeb obecného 

hospodářského zájmu dle čl. II. této smlouvy v tomto kalendářním roce, a to ve 

dvanácti rovnoměrně rozložených měsíčních splátkách vždy do 10. dne v měsíci na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  

5. Schválená částka finanční podpory alokované v rozpočtu objednatele je maximální 

výší finanční podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici vyrovnávací platby 

dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. 

6. Pokud poskytovatel obdrží jakoukoliv finanční podporu z jiných veřejných zdrojů, 

nesmí náklady, na které byla tato finanční podpora z jiných veřejných zdrojů 

poskytnuta, zahrnout do nákladů dle čl. IV odst. 3 pro výpočet vyrovnávací platby dle 

této smlouvy.  
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7. Vyrovnávací platba bude snížena o veškeré sankce a pokuty, které poskytovateli 

vzniknou v souvislosti s prokazatelným porušením zákonných předpisů při 

poskytování služby obecného hospodářského zájmu dle této smlouvy.   

8. Poskytovatel je povinen předložit objednateli vyúčtování za ukončené účetní období 

vždy nejpozději do 31.03. toho kalendářního roku, který následuje po ukončeném 

účetním období.  

9. Poskytovatel je povinen v rámci vyúčtování uvedeného v předchozím odstavci tohoto 

článku smlouvy předložit tabulku nákladů a výnosů v členění na syntetické účty 

nákladů a výnosů dle jednotlivých středisek činností služby obecného hospodářského 

zájmu dle čl. II této smlouvy i ekonomických činností. Součástí vyúčtování bude i 

komentář výraznějších odchylek od hodnot uvedených v minulém účetním období a 

komentář prokazující splnění rozsahu a podmínek služby obecného hospodářského 

zájmu dle čl. II. této smlouvy poskytovatelem. 

10. Finanční podpora za plnění závazku služby obecného hospodářského zájmu pro 

období od 01.05. do 31.12.2019 bude stanovena na základě poskytovatelem 

předložené kalkulace nákladů a výnosů na realizaci závazku služby obecného 

hospodářského zájmu pro toto účetní období a bude objednatelem poskytnuta 

poskytovateli jako záloha finanční podpory na zajišťování služeb obecného 

hospodářského zájmu dle čl. II. této smlouvy v tomto období, a to v osmi rovnoměrně 

rozložených měsíčních splátkách vždy do 10. dne v měsíci na účet poskytovatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy. Kalkulaci podle tohoto ustanovení smlouvy je 

poskytovatel povinen předložit objednateli k odsouhlasení nejpozději do 15.03.2019. 

11. Poskytovatel je povinen za období uvedené v předchozím odstavci této smlouvy 

předložit vyúčtování nejpozději do 31.03.2020. V rámci tohoto vyúčtování je 

poskytovatel povinen předložit tabulku nákladů a výnosů v členění na syntetické účty 

nákladů a výnosů dle jednotlivých středisek činností služby obecného hospodářského 

zájmu dle čl. II této smlouvy a ekonomických činností. Součástí vyúčtování bude i 

komentář prokazující splnění rozsahu a podmínek služby obecného hospodářského 

zájmu dle čl. II. této smlouvy poskytovatelem. 

12. Určení reálné výše vyrovnávací platby se provede na základě poskytovatelem 

předloženého vyúčtování za ukončené účetní období. 

13. Finanční podpora, která by převyšovala rozdíl mezi náklady prokazatelně 

vynaloženými poskytovatelem při plnění závazku služby obecného hospodářského 

zájmu dle této smlouvy a součtu výnosů z tohoto závazku a čistého zisku, kterého 

poskytovatel dosáhl v rámci své ekonomické činnosti, která není zahrnuta do závazku 

služby obecného hospodářského zájmu, je nadměrnou vyrovnávací platbou. 

14. V případě, že z vyúčtování vyplyne, že poskytovatel obdržel nadměrnou vyrovnávací 

platbu, je povinen částku finanční podpory s ní spojené vrátit na účet objednatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 31.05. kalendářního roku, ve kterém předložil 

vyúčtování. Pokud poskytovatel nadměrnou vyrovnávací platbu nevrátí ve stanovené 

lhůtě objednateli, považují se tyto peněžní prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

15. Poskytovatel je povinen předložit objednateli vždy nejpozději do 31.08. toho 

kalendářního roku, který následuje po ukončeném účetním období, kalkulaci nákladů a 

výnosů na realizaci závazku služby obecného hospodářského zájmu pro další účetní 

období včetně slovního komentáře a odůvodnění požadované výše finanční podpory 
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včetně tabulky, jejíž vzor je přílohou této smlouvy, přičemž úpravy vzoru jsou možné 

jen po dohodě s objednatelem.  

16. Finanční podpora se poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České 

republiky. 

17. Poskytování finanční podpory se řídí podmínkami uvedenými v Rozhodnutí Komise 

2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 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. 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti 

1. Objednatel se zavazuje při splnění povinností poskytovatele uvedených v této smlouvě 

poskytnout poskytovateli finanční podporu ve formě vyrovnávací platby ve výši a 

způsobem sjednaným v této smlouvě.  

2. Poskytovatel je povinen zajišťovat službu obecného hospodářského zájmu dle čl. II. 

této smlouvy a za podmínek v něm uvedených.  

3. Poskytovatel je povinen vynakládat prostředky účelně, hospodárně a efektivně. 

Poskytovatel je povinen vést oddělenou účetní a dokladovou evidenci nákladů a 

výnosů souvisejících s realizací služby obecného hospodářského zájmu formou 

střediskového hospodaření. Náklady a výnosy, které nelze přímo přiřadit k typu 

poskytované služby, budou v účetnictví sledovány v průběhu roku na odděleně na 

samostatném středisku správy. Na konci roku bude provedeno procentuální rozpuštění 

nákladů za použití nákladové metody vycházející z podílu přímých nákladů na službu 

obecného hospodářského zájmu na celkové náklady společnosti. 

4. Poskytovatel je oprávněn použít finanční podporu pouze k zajištění výkonu služeb 

obecného hospodářského zájmu definovaných v čl. II. této smlouvy.  

5. Objednatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda poskytovateli 

nebyla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba v souladu s ujednáními této smlouvy, 

a zda příjemce splnil povinnosti pro něj vyplývající z této smlouvy, a to v rozsahu 

celého účetnictví poskytovatele. Objednatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni 

provést fyzickou kontrolu realizace zajištění služeb obecného hospodářského zájmu. 

Poskytovatel s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je objednateli nebo 

osobě jím pověřené umožnit a poskytnout veškerou součinnost potřebnou k výkonu 

kontroly. 

Objednatel nebo osoba jím pověřená jsou povinni provádět výše uvedené kontroly 

pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu těchto kontrol. 

Objednatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené kontroly 

v průběhu poskytování služby obecného hospodářského zájmu a v období 10 let 

následujících po ukončení smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn při zjištění porušení podmínek této smlouvy ze strany 

poskytovatele pozastavit vyplácení měsíčních splátek finanční podpory dle této 

smlouvy. O pozastavení finančních prostředků je objednatel povinen písemně 

informovat poskytovatele.  

7. Poskytovatel je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy v prostorách všech sportovišť uvedených v čl. I odst. 4 této smlouvy na 
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viditelném místě a dále na svých webových stránkách prezentovat znak statutárního 

města Přerova a uvádět, že provoz sportovišť je realizován za finanční podpory 

statutárního města Přerova. Tuto povinnost se poskytovatel zavazuje plnit po celou 

dobu účinnosti této smlouvy.  

8. Objednatel uděluje poskytovateli souhlas k bezúplatnému užívání znaku statutárního 

města Přerova způsobem a v rozsahu dle předcházejícího odstavce pro účely  

propagace finanční podpory objednatele podle této smlouvy.  

9. Poskytovatel je povinen objednateli písemně oznámit každou změnu týkající se jeho 

identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 

kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala nebo kdy byla tato změna přijata. 

Tuto povinnost se poskytovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy.  

10. Poskytovatel je povinen při použití finanční podpory poskytnuté dle této smlouvy 

postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Je-li poskytovatel při využití 

finanční podpory zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat při zadávání 

veřejné zakázky podle tohoto zákona.  

11. Poskytovatel je povinen bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku této 

skutečnosti, oznámit objednateli zahájení insolvenčního řízení proti němu a též svůj 

vstup do likvidace.  

12. Poskytovatel je povinen zaslat objednateli informaci o své přeměně, jejíž součástí je 

projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena 

způsobem stanoveným zákonem a poskytnout mu veškerou související právní i 

ekonomickou dokumentaci a na vyžádání objednatele doplnit jím požadované další 

informace vztahující se k chystané přeměně.  

 

Článek VI. 

Sankce 

1. V případě neoprávněného použití nebo zadržení poskytnuté finanční podpory nebo její 

části poskytovatelem objednatel postupuje v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

penalizace.  

2. V souladu s § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se dále vymezují podmínky 

související s účelem, na nějž byla finanční podpora podle této smlouvy poskytnuta (§ 

10a odst. 5 písm. i) téhož zákona), jejichž porušení poskytovatelem bude považováno 

za méně závažné takto: 

- povinnost dle čl. IV odst. 8 této smlouvy 

- povinnost dle čl. IV odst. 9 této smlouvy 

- povinnost dle čl. IV odst. 11 této smlouvy 

- povinnost dle čl. IV odst. 15 této smlouvy 

- povinnost dle čl. V odst. 7 této smlouvy 

- povinnost dle čl. V odst. 9 této smlouvy 

- povinnost dle čl. V odst. 11 této smlouvy 

- povinnost dle čl. V odst. 12 této smlouvy.  

3. Nesplní-li poskytovatel povinnost uvedenou v článku IV odst. 8 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet objednatele ve výši 0,5 
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% z celkové výše finanční podpory za kalendářní rok, za který předkládá vyúčtování 

dle uvedeného ustanovení této smlouvy.  

4. Nesplní-li poskytovatel povinnost uvedenou v článku IV odst. 9 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet objednatele ve výši 0,5 

% z celkové výše finanční podpory za kalendářní rok, za který předkládá vyúčtování 

dle příslušného ustanovení této smlouvy. 

5. Nesplní-li poskytovatel povinnost uvedenou v článku IV odst. 11 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet objednatele ve výši 0,5 

% z celkové výše finanční podpory za období od 1.5. do 31.12.2019. 

6. Nesplní-li poskytovatel povinnost uvedenou v článku IV odst. 15 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet objednatele ve výši 0,5 

% z celkové výše finanční podpory za příslušné ukončené účetní období. 

7. Nesplní-li poskytovatel povinnost uvedenou v článku V odst. 7 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet objednatele ve výši 0,5 

% z celkové výše finanční podpory za příslušný kalendářní rok dle čl. IV odst. 4 této 

smlouvy.  

8. Nesplní-li poskytovatel povinnost uvedenou v článku V odst. 9 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet objednatele ve výši 0,5 

% z celkové výše finanční podpory za příslušný kalendářní rok dle čl. IV odst. 4 této 

smlouvy. 

9. Nesplní-li poskytovatel povinnost uvedenou v článku V odst. 11 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet objednatele ve výši 0,5 

% z celkové výše finanční podpory za příslušný kalendářní rok dle čl. IV odst. 4 této 

smlouvy.  

10. Nesplní-li poskytovatel povinnost uvedenou v článku V odst. 12 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet objednatele ve výši 0,5 

% z celkové výše finanční podpory za příslušný kalendářní rok dle čl. IV odst. 4 této 

smlouvy.  

 

Článek VII. 

Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. 

2. Smluvní strana může taktéž podat písemný návrh na zrušení této smlouvy v případech 

uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. 

4. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu rovněž vypovědět z důvodů porušení povinností 

poskytovatele stanovených touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, 

případně v dalších případech níže uvedených, a to zejména pokud: 

a) poskytovatel svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

b) bylo proti poskytovateli zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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c) poskytovatel uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této smlouvy, 

d) poskytovatel je v likvidaci.  

5. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a musí v ní být uveden výpovědní důvod, 

jde-li o výpověď podle odst. 4 tohoto článku smlouvy.  

6. Výpovědní lhůta při podání výpovědi dle odst. 3 činí 6 měsíců a počíná běžet prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli. 

7. Výpovědní lhůta při podání výpovědi dle odst. 4 činí 1 měsíc a počíná běžet dnem 

následujícím po doručení výpovědi poskytovateli.  

8. Při ukončení této smlouvy podle odst. 1 až 4 tohoto článku smlouvy je poskytovatel 

povinen ve lhůtě stanovené objednatelem předložit vyúčtování a dokumentaci 

v rozsahu dle čl. 4 této smlouvy a v případě, že mu byla poskytnuta nadměrná 

vyrovnávací platba, pak ji vrátit na účet objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem. 

Pokud poskytovatel nadměrnou vyrovnávací platbu nevrátí ve stanovené lhůtě 

objednateli, považují se tyto peněžní prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem 01.05.2019. 

2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30.04.2024. 

3. Smluvní strany jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra 

ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 

zašle Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv v uvedené 

lhůtě objednatel.  

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, 

vážně, srozumitelně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž po třech 

vyhotoveních obdrží objednatel a po dvou poskytovatel. 

6. Právní vztahy touto smlouvou přímo neupravené se řídí příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek IX. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti právního jednání 

schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …  zasedání konaném dne … 

usnesením č. …... 
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 V Přerově dne ………………….                                  V Přerově dne ……………………. 

 

 

   

     …..…………………………                                     …...……………………………... 

               


