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1. pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 1 pro ná-
sledující příspěvkové organizace města v oblasti kultury, zdravotních a sociálních slu-
žeb:  
 
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace  
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 

 
2. „Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby za závazek veřejné služby příspěvko-

vým organizacím SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb – provozní 
příspěvek“ dle přílohy č. 2  

 

 
a  u k l á d á 
 

1. PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podepsání a vydání pověření k 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 1  

 
T: neprodleně 

 
 

2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit, aby při poskytování vyrovnávací 
platby bylo postupováno v souladu s „Pravidly pro poskytování vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby příspěvkovým organizacím SML v oblasti kultury, zdravotních 
a sociálních služeb – provozní příspěvek“ dle přílohy č. 2  

 

T: průběžně 
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Důvodová zpráva 
 
Statutární město Liberec je zřizovatelem celkem 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury, 
zdravotních a sociálních služeb: 
 
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace  
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
 
Finanční prostředky poskytované SML příspěvkovým organizacím na provoz (provozní pří-
spěvek) jsou veřejnými prostředky a při jejich poskytování je třeba postupovat v souladu 
s pravidly pro veřejnou podporu. Tato pravidla jsou upravena přímo použitelnými předpisy 
EU.  
 
V oblasti poskytování veřejné podpory platí pravidlo, dle kterého je poskytování veřejné pod-
pory obecně zakázáno, ledaže takovou podporu schválí Evropská komise nebo je taková pod-
pora poskytována v souladu s některou z obecných výjimek ze zákazu veřejné podpory upra-
vených právem EU. V daném případě poskytování příspěvku výše uvedeným příspěvkovým 
organizacím města je relevantní Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití 
článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovná-
vací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 
11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“). 
 
Na základě Rozhodnutí SOHZ může SML poskytnout příspěvkovým organizacím veřejné 
prostředky na dorovnání ztráty, která dané organizaci vzniká při plnění závazku veřejné služ-
by, k němuž byla daná organizace poskytovatelem pověřena. Závazek veřejné služby přitom 
spočívá v poskytování tzv. služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), což jsou služby, 
které mají dle poskytovatele veřejné podpory zvláštní význam pro společnost/občany a které 
by bez veřejného zásahu nebyly poskytovány buď vůbec, nebo za méně příznivých podmínek 
(zejm. pro konečného uživatele dané služby). Veřejný orgán tak prostřednictvím pověření 
uděleného určitému subjektu/subjektům zajišťuje dostupnost takové služby pro společnost 
jako celek nebo pro určité skupiny občanů. Současně může takovému pověřenému subjektu 
hradit finanční ztrátu, která mu v souvislosti s poskytováním SOHZ vznikne.  
 
Za předpokladu dodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí SOHZ bude poskytnutí pro-
vozního příspěvku příspěvkovým organizacím veřejnou podporu slučitelnou se společným 
trhem. Vzhledem k malému objemu poskytnutých finančních prostředků jednotlivým pří-
spěvkovým organizacím nebude taková veřejná podpora podléhat notifikační povinnosti vůči 
Evropské komisi. 
 
Základním předpokladem pro využití Rozhodnutí SOHZ na poskytování veřejných prostředků 
je, že dotčený podnik (v našem případě příspěvkové organizace) musí být poskytovatelem 
výslovně pověřen poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, a to jedním nebo i 
více akty. Forma takového pověření je ponechána na rozhodnutí členských států, resp. jednot-
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livých pověřovatelů. Nicméně v každém případě musí takové pověření obsahovat náležitosti 
specifikované v čl. 4 Rozhodnutí SOHZ, tj: 

a) náplň a délka trvání závazku veřejné služby, 
b) identifikace poskytovatle, popř. o které území se jedná, 
c) povaha jakýchkoliv výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku orgánem po-

skytujícím podporu, 
d) popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkomání 

vyrovnávací platby, 
e) opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby, 
f) odkaz na Rozhodnutí SOHZ. 

 
V tomto smyslu připravil odbor školství, kultury a sociálních věcí ve spolupráci s odborem 
ekonomiky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro jednotlivé 
výše uvedené příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb. 
Obsah závazku veřejné služby, tj. vymezení služeb obecného hospodářského zájmu, k jejichž 
poskytování se dotčená příspěvková organizace pověřuje, je dán vymezením hlavního účelu a 
předmětu činnosti, jak je uvedeno ve zřizovacích listinách jednotlivých příspěvkových orga-
nizací.  
 
Současně byla vypracována pravidla pro výpočet a poskytování vyrovnávací platby pověře-
ným příspěvkovým organizacím tak, aby bylo zabráněno nadměrnému vyrovnání ve smyslu 
Rozhodnutí SOHZ (viz příloha č. 2). 
 
Vzhledem k probíhajícím a dalším očekáváným změnám ve financování některých oblastí 
(zejm. sociálních služeb) a potřebě ověřit aktuálně nastavený kompenzační mechanismus 
s výhledem na příp. potřebu jeho úprav do budoucna, se jeví jako vhodné nezasahovat 
v současné chvíli do zřizovacích listin příspěvkových organizací, ale upravit pověření jiným 
vhodným aktem – rozhodnutím zastupitelstva města, a současně omezit dobu trvání pověření 
na rok 2015.  
 
S ohledem na výše uvedené doporučuje rada města zastupitelstvu města schválit pověření k 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro dotčené příspěvkové organizace dle 
přílohy č. 1 a schválit pravidla pro stanovení vyrovnávací platby dle přílohy č. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro dotčené 
příspěvkové organizace 
 

Příloha č. 2 - Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby za závazek veřejné služby příspěv-
kovým organizacím SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb – provozní pří-
spěvek 
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Příloha č. 1 – Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro příspěvkové 
organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb 

 

 

 

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Botanickou zahradu Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 1, Purkyňova 630/1, PSČ 460 01 
IČ:  00079677 
zastoupený: RNDr. Miloslavem Studničkou, CSc., ředitelem 
 
(dále jen „Podnik“) 
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III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování služeb a činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
 

a) vykonává populárně vědeckou činnost v oblasti kultury, v tomto smyslu slouží široké 
veřejnosti; je centrem odborného dění v oblasti profesního zaměření na botaniku a 
zahradní umění; má za úkol zachovat pozici přední instituce svého druhu v České 
republice a přinášet inspirativní tvůrčí příklady; na vědeckém základě se příspěvková 
organizace podílí též na řešení problematiky záchrany ohrožených druhů české a 
světové flóry; z pověření Ministerstva životního prostředí České republiky je tzv. 
záchranným centrem pro rostliny CITES,  

 
b) vytváří ve svém areálu kultivované prostředí přírodního charakteru, obsahující 

vědeckým jmenoslovím popsané a odbornými informacemi vybavené botanické sbírky 
a expozice; příspěvková organizace spravuje a rozvíjí kolekce druhů z české i světové 
flóry a rovněž shromažďuje zajímavé kultivary, jež slouží k vystavování nebo 
k odborné spolupráci s jinými botanickými zahradami a vědeckými institucemi; 
součástí sbírkového fondu jsou druhy registrované jako ohrožené (tzv. červené 
seznamy), případně chráněné mezinárodními konvencemi, jež jsou uchovávány a 
ošetřovány jako součást obecného kulturního dědictví lidstva; ve sbírkách jsou též 
opatrovány živé botanické unikáty stejného významu; příspěvková organizace se 
zabývá udržováním tradice akvaristiky, 

 
c) vydává informační materiály související s činností botanické zahrady, 

 
a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje i mimo něj. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
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IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
 

4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 10.700.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
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2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 

příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 

 

 

V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec    Botanická zahrada Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města            RNDr. Miloslav Studnička, CSc 
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V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
 

4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 73.456.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 



4 

 

výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 

 

 

V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec    Divadlo F.X.Šaldy Liberec, 

Tibor Batthyány        příspěvková organizace 
primátor města               Ing. Jarmila Levko 
           ředitelka 
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výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
 

4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 73.456.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
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sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
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výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 

 

 

V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec    Divadlo F.X.Šaldy Liberec, 

Tibor Batthyány        příspěvková organizace 
primátor města               Ing. Jarmila Levko 
           ředitelka 
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V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
 

4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 73.456.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
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výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 

 

 

V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec    Divadlo F.X.Šaldy Liberec, 

Tibor Batthyány        příspěvková organizace 
primátor města               Ing. Jarmila Levko 
           ředitelka 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31 
IČ:  00083178 
zastoupený: Stanislavem Doubravou, ředitelem 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1. naplňuje své poslání výkonem divadelní činnosti, která přispívá k rozvoji a 

zvyšování myšlenkové, morální a estetické úrovně dětí a mládeže; v rámci této 
činnosti veřejně předvádí loutková a jiná divadelní díla, 

 
2.2. vytváří a reprodukuje představení pro děti a mládež v libereckém regionu i 

mimo něj dle potřeby a poptávky; zajišťuje dopravu dětských návštěvníků na 
vlastní divadelní představení; uvádí hostující soubory, skupiny a jednotlivce; 
organizuje festival MATEŘINKA, 
 

2.3. pořádá výstavy v prostorách divadla, 
 

2.4. realizuje ediční činnost, včetně prodeje programů k představením a 
poradenskou činnost v oblasti divadla,  
 

2.5. při zajišťování těchto činností spolupracuje s národními a mezinárodními 
institucemi v oblasti kultury, 

 
a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje i mimo něj. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
Podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
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2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 

rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
 

4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 10.700.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
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3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016.  
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 

 

 

V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec    Naivní divadlo Liberec, 

Tibor Batthyány        příspěvková organizace 
primátor města         Stanislav Doubrava 
          ředitel 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Zoologickou zahradu Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 1, Masarykova 1347/31, PSČ 460 01 
IČ:  00079651 
zastoupený: MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání činností a poskytování služeb v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1. Provozuje zoologickou zahradu dle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických 

zahradách, ve znění pozdějších předpisů: 
 
a) Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, má poslání v souladu 

s  právem Evropských společenství přispět k zachování biologické rozmanitosti 
volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na 
záchranu ohrožených druhů, jakož i vychovávat veřejnost k ochraně přírody, 
v souladu se zákonem o zoologických zahradách č. 162/2003 Sb. Příspěvková 
organizace soustřeďuje v expozicích a chovatelských zařízeních vybrané druhy 
zvířat, zejména těch, kterým hrozí vyhubení. Ve spolupráci s národními a 
mezinárodními institucemi, jejichž členy se může stát, organizuje jejich chov. 
Touto činností se zapojuje do celosvětového úsilí o zachování ohrožených druhů 
zvířat. Ve svých zařízeních může poskytovat i péči handicapovaným či státem 
zabaveným zvířatům. Expozice slouží i k informování veřejnosti o problémech 
ochrany přírody a životního prostředí a k soustavnému ekologickému výchovnému 
působení. Příspěvková organizace vytváří ve svém areálu prostředí vhodné pro 
oddech návštěvníků a obyvatel města a pro využití volného času. 

b) chová živočichy v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a 
ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění zdraví a 
pohody živočichů. Za tím účelem zejména: 

- obohacuje jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky 
a udržuje vysokou úroveň chovu, ustájení a reprodukce živočichů s kvalitním 
programem veterinární péče a výživy a jejich předvádění návštěvníkům; 
vytváří vyvážené a esteticky účinné prostředí svého areálu jako celku i 
v jednotlivých expozicích; zabezpečuje výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a 
běžnou údržbu chovatelských, expozičních a dalších technických, 
hygienických a jiných zařízení určených provozem zoologické zahrady, péči o 
areál včetně lesoparku a služby návštěvníkům; 

- předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí 
technických a protinákazových opatření; vede o své kolekci živočichů 
průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému druhu; provádí 
likvidaci odpadů z provozu příspěvkové organizace; 

- účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo případně školení v 
ochranářských dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně 
druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem 
uchování biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště nebo 
v jejich přirozeném prostředí, nebo se účastní odborně zajištěného znovu 
vysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu 
/reintrodukce/, spolupracuje s národními a mezinárodními institucemi 
působícími v oblasti péče o životní prostředí a ochrany přírody; v případě 
potřeby spolupracuje i s dalšími zařízeními, které pro svůj provoz potřebuje; 

- prodává, kupuje, směňuje, dává a přijímá do deponace zvířata k uskutečnění 
svých chovatelských a expozičních programů a plánů s jinými subjekty 
v tuzemsku i zahraničí; přijímá dary zvířat; dále je oprávněna darovat zvířata 
v souladu se zákonem č.162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických 
zahrad v platném znění; tyto úkony provádí buď přímo nebo za účasti 
zprostředkovatelských organizací; obdobně získává a vydává rostliny, 
chovatelská zařízení a prostředky, léky, pomůcky, stroje a další předměty a 
materiály k zajištění svého provozu; prodává a vyměňuje rostliny včetně 
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pomůcek k jejich pěstování, prodává, vyměňuje a kupuje krmiva a může 
provádět vlastní výrobu krmiv a vlastní zemědělskou výrobu. 
 

2.2. Provozuje městské středisko ekologické výchovy DIVIZNA: 
a) poskytuje služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, 
b) podporuje výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním 

informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze 
v ekosystémech;  

c) spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi působícími v oblasti 
ekologické výchovy nebo organizuje součinnost při ekologické výchově 
obyvatelstva;  

d) zajišťuje metodickou a informační podporu při začleňování environmentální 
výchovy do školních vzdělávacích programů, provádí koordinaci sítě škol 
v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu, 

e) v případě potřeby spolupracuje i s dalšími zařízeními, které pro svůj provoz 
potřebuje;  

f) organizuje v oboru své činnosti odborná setkání, semináře, sympozia, 
přednášky, výměnné burzy, výstavy, exkurze, tvořivé dílny a podobné akce, 
zajišťuje výrobu informačních, výchovných a vzdělávacích materiálů. 
 

2.3. Provozuje Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA, tzn. provoz:  
• Útulku pro nalezená a opuštěná zvířata ze zájmových chovů 
• Stanice pro handicapované živočichy fauny ČR 
• Ekologické vzdělávací stanice 

  a vykonává svoji činnost v rámci působnosti obce takto: 

3.3.1. Podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění a prováděcích 
předpisů řídí a koordinuje výkon veřejné správy: 
1. zajišťuje hrazení nákladů spojených s odchytem a karanténováním 

odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám, 
2. v rámci ochranných a zdolávacích opatření provádí odchyt toulavých 

psů a koček, popř. jiných, na nebezpečnou nákazu vnímavých zvířat v 
místě a době nařízení zákazu volného pohybu zvířat, 

3. provádí odchyt psů a koček a jejich umístění v izolaci Centra v 
součinnosti PČR nebo městskou policií, je-li jejich odchyt v zájmu 
ochrany zdraví lidí a zvířat, popř. v jiném veřejném zájmu, 

4. při vydávání odchycených zvířat chovateli postupuje podle § 42 odst. 2, 
5. dle § 40 hradí náklady na neškodné odstranění uhynulého zvířete, není-li 

jeho majitel znám.   
 

3.3.2. Podle § 1058 občanského zákoníku v platném znění:  
1) je orgánem příslušným k přijetí nalezených zvířat,                  
2) zajišťuje předání zvířat původním vlastníkům, nebo do náhradní péče 

novým osvojitelům,                                    
3) uzavírá dohody s novými osvojiteli nalezených zvířat o jejich 

prozatímní péči,    
4) u osvojitelů provádí kontroly plnění dohod o prozatímní péči zvířat,                 
5) při neplnění podmínek dohody odebírá osvojitelům svěřené zvíře, 
6) jedná s vlastníky nalezených zvířat o náhradě nákladů, které vznikly 

v souvislosti s opatrováním nalezeného zvířete, 
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7) po uplynutí marné lhůty od nálezu zvířete zastupuje Statutární  město 
Liberec ve věcech majetkových v případech převodu  vlastnických 
práv ke zvířatům.   

 

3.3.3. Podle zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění  
1. může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést (§ 

13b): 
- informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity 
- trvalé označování všech toulavých a opuštěných psů v obci a 

evidenci jejich chovatelů 
- odchyt toulavých a opuštěných zvířat 
- kontrolu činnosti k uskutečnění regulace populace omezováním 

nekontrolovaných zdrojů potravy neplánovaného rozmnožování 
psů a koček podporou jejich sterilizace.    

 

3.3.4.  Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění řídí a koordinuje 
výkon samostatné působnosti v rozsahu veřejného pořádku a ochrany 
rozvoje zdraví: 
1. zajišťuje odchyt opuštěných a ztracených zvířat a jejich následné 

umístění, vede o nich evidenci, pečuje o ně podle chovatelských a 
veterinárních zásad, 

2. zajišťuje sběr kadáverů na území města a jejich následnou likvidaci, 
3. v souladu s platnými právními předpisy provádí programy  kastrace a  

tlumení populace zdivočelých zvířat.                    
 

3.3.5.  V případě volné kapacity Centra dále zajišťuje: 
1. příjem zvířat na základě objednávky jiných obcí a měst, 
2. chovatelskou a veterinární péči o tato zvířata a jejich předávání 

majitelům a osvojitelům, 
3. vyúčtování nákladů za pobyt a péči o tato zvířata, 
4. oznamuje obecním úřadům přijetí nalezeného zvířete.     

             
3.3.6.  Centrum dále zajišťuje: 

1. přechodné ustájení a péči o volně žijící handicapované živočichy, 
2. plní úkoly záchranné stanice – sběrné místo handicapovaných 

živočichů, 
3. zastupování Statutárního města Liberec před úřady při schvalování 

provozního řádu útulku, 
4. provoz útulku podle platných právních předpisů a při provozu se řídí 
řádem vydaným Okresní veterinární správou v Liberci dne 24.4.2002 
pod č.j.164/2002, dokud nebude změněn.  

2.4.provozuje vydavatelskou a nakladatelskou činnost v oblasti své působnosti; 
 

2.5.provozuje Kulturní a kulturně společenské centrum Lidové sady Liberec 
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- pořádání kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit, kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, 

 
a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle čl. III odst. 2 na dobu do 31. 12. 

2015. 
 

4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 
tohoto pověření na území Libereckého kraje i mimo něj. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
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vyrovnávací platby jsou upraveny níže uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
 

4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 30.000.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
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Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 

V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec    Zoologická zahrada Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města                  MVDr. David Nejedlo 
          ředitel 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název:  Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace  
sídlo:  Liberec 6, Krejčího 1172/3, PSČ: 460 06 
IČ:  65100654 
zastoupený: Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec vykonávající veřejně 
prospěšné služby v oblasti zdravotní a sociální péče.  
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2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování služeb v oblasti zdravotní péče v rozsahu, v jakém jsou 
vymezeny v rámci hlavní činnosti dle čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 

 

2.1. poskytování zdravotní péče v oborech fyzioterapeut a všeobecná sestra – domácí 
zdravotní péče: 
2.1.1. poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče, 
2.1.2. organizování a zajišťování pobytů klientů (ozdravné pobyty, rehabilitační 

pobyty) za účelem zkvalitnění hlavní činnosti, 
2.1.3. poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 

organizace 
 
a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle čl. III odst. 2 na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 tohoto 

pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby obecného 
hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu příslušnými 
právními předpisy. 
 

6. Podnik byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb 
v obecném hospodářském zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 
135/15/RK ze dne 10.02.2015 (dále jen „Pověření LBK“), pro následující služby 
obecného hospodářského zájmu:  

 
- pečovatelská služba v rozsahu činností dle čl. II bod 1.1.1 Pověření LBK, 
- odlehčovací služby v rozsahu činností dle čl. II bod 1.1.2 Pověření LBK, 
- domovy pro seniory v rozsahu činností dle čl. II bod 1.1.3 Pověření LBK. 

SML tímto pověřením přistupuje k Pověření Libereckého kraje k poskytování služeb 
v obecném hospodářském zájmu. Bližší podmínky stanoví čl. VII tohoto pověření. 

7. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 a 6 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření a Pověření LBK (dále jen „doplňková 
činnost“). 

 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
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1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 

podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 7 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
 

4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Příspěvek na provoz pro rok 2015 se poskytuje v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 ve výše 18.700.000,- Kč. Z toho činí 
předpokládaná výše vyrovnávací platby ve smyslu čl. V odst. 2 tohoto pověření pro 
rok 2015 částku max. do výše 1.870.000,- Kč.  
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
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2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 

VII.  Příspěvek na úhradu nákladů sociálních služeb  
 

1. SML poskytuje Centru zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace, vedle 
vyrovnávací platby/příspěvku dle čl. V tohoto pověření též příspěvek na úhradu 
nákladů sociálních služeb (dále jen „příspěvek na sociální služby“). Příspěvek na 
sociální služby je poskytován v souladu s ust. § 28 (4) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  Příspěvek na sociální 
služby je součástí vícezdrojového financování sociálních služeb ve smyslu čl. III odst. 
3 Pověření LBK a vstupuje do kalkulace vyrovnávací platby na sociální služby dle 
Pověření LBK. Vyúčtování příspěvku na sociální služby podléhá příslušným 
ustanovením Pověření LBK. Tím nejsou ve vztahu k SML dotčena příslušná 
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, a povinnosti pro vedení účetnictví příspěvkových organizací dle 
obecně platných účetních předpisů, zejm. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro některé účetní 
jednotky. 

 
Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec            Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 

Tibor Batthyány        příspěvková organizace 
primátor města                Mgr. Lenka Škodová 
          ředitel 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ:  00828963 
zastoupený: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1.Hlavní účel činnosti: 

 
2.1.1. poskytuje komplexní a nedělitelnou ústavní péči dětem opuštěným, zdravotně 

postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, 
popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, 
psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž 
jsou jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuty odpovídající činnosti. 

2.1.2. poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku 
od 0 do 18 let. 
 

2.2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
2.2.1. Poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně 

tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální 
ošetřovatelské technice. 

2.2.2. Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Paprsek“. 

2.2.3. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu. 
2.2.4. Poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů. 
2.2.5. Poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

2.2.6. Aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče. 

2.2.7. Podíl na zabezpečování konzultací o výkonu náhradní rodinné péče, které 
organizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

2.2.8. Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením. 

2.2.9. Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu 
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského 
centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
2.3.Zdravotní a výchovná péče: 

2.3.1. Poskytování specializované péče o děti s očními vadami spojenými se 
strabismem, tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými 
refrakčními vadami ve věku od 0 do 18 let. 

2.3.2. Poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti ve 
věku od 0 do 18 let. 

2.3.3. Poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání 
dětské stravy. 
 

2.3.4. Organizování a zajišťování pobytů dětí (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty) 
za účelem zkvalitnění hlavní činnosti. 

2.3.5. Poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 
organizace 
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a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
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4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 24.195.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města      Mgr. Anna Vereščáková 
           ředitelka 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ:  00828963 
zastoupený: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1.Hlavní účel činnosti: 

 
2.1.1. poskytuje komplexní a nedělitelnou ústavní péči dětem opuštěným, zdravotně 

postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, 
popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, 
psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž 
jsou jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuty odpovídající činnosti. 

2.1.2. poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku 
od 0 do 18 let. 
 

2.2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
2.2.1. Poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně 

tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální 
ošetřovatelské technice. 

2.2.2. Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Paprsek“. 

2.2.3. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu. 
2.2.4. Poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů. 
2.2.5. Poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

2.2.6. Aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče. 

2.2.7. Podíl na zabezpečování konzultací o výkonu náhradní rodinné péče, které 
organizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

2.2.8. Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením. 

2.2.9. Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu 
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského 
centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
2.3.Zdravotní a výchovná péče: 

2.3.1. Poskytování specializované péče o děti s očními vadami spojenými se 
strabismem, tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými 
refrakčními vadami ve věku od 0 do 18 let. 

2.3.2. Poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti ve 
věku od 0 do 18 let. 

2.3.3. Poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání 
dětské stravy. 
 

2.3.4. Organizování a zajišťování pobytů dětí (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty) 
za účelem zkvalitnění hlavní činnosti. 

2.3.5. Poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 
organizace 
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a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
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4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 24.195.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města      Mgr. Anna Vereščáková 
           ředitelka 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ:  00828963 
zastoupený: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1.Hlavní účel činnosti: 

 
2.1.1. poskytuje komplexní a nedělitelnou ústavní péči dětem opuštěným, zdravotně 

postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, 
popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, 
psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž 
jsou jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuty odpovídající činnosti. 

2.1.2. poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku 
od 0 do 18 let. 
 

2.2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
2.2.1. Poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně 

tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální 
ošetřovatelské technice. 

2.2.2. Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Paprsek“. 

2.2.3. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu. 
2.2.4. Poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů. 
2.2.5. Poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

2.2.6. Aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče. 

2.2.7. Podíl na zabezpečování konzultací o výkonu náhradní rodinné péče, které 
organizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

2.2.8. Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením. 

2.2.9. Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu 
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského 
centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
2.3.Zdravotní a výchovná péče: 

2.3.1. Poskytování specializované péče o děti s očními vadami spojenými se 
strabismem, tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými 
refrakčními vadami ve věku od 0 do 18 let. 

2.3.2. Poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti ve 
věku od 0 do 18 let. 

2.3.3. Poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání 
dětské stravy. 
 

2.3.4. Organizování a zajišťování pobytů dětí (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty) 
za účelem zkvalitnění hlavní činnosti. 

2.3.5. Poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 
organizace 
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a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
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4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 24.195.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města      Mgr. Anna Vereščáková 
           ředitelka 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ:  00828963 
zastoupený: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1.Hlavní účel činnosti: 

 
2.1.1. poskytuje komplexní a nedělitelnou ústavní péči dětem opuštěným, zdravotně 

postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, 
popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, 
psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž 
jsou jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuty odpovídající činnosti. 

2.1.2. poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku 
od 0 do 18 let. 
 

2.2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
2.2.1. Poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně 

tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální 
ošetřovatelské technice. 

2.2.2. Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Paprsek“. 

2.2.3. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu. 
2.2.4. Poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů. 
2.2.5. Poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

2.2.6. Aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče. 

2.2.7. Podíl na zabezpečování konzultací o výkonu náhradní rodinné péče, které 
organizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

2.2.8. Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením. 

2.2.9. Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu 
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského 
centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
2.3.Zdravotní a výchovná péče: 

2.3.1. Poskytování specializované péče o děti s očními vadami spojenými se 
strabismem, tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými 
refrakčními vadami ve věku od 0 do 18 let. 

2.3.2. Poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti ve 
věku od 0 do 18 let. 

2.3.3. Poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání 
dětské stravy. 
 

2.3.4. Organizování a zajišťování pobytů dětí (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty) 
za účelem zkvalitnění hlavní činnosti. 

2.3.5. Poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 
organizace 
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a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
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4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 24.195.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města      Mgr. Anna Vereščáková 
           ředitelka 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ:  00828963 
zastoupený: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1.Hlavní účel činnosti: 

 
2.1.1. poskytuje komplexní a nedělitelnou ústavní péči dětem opuštěným, zdravotně 

postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, 
popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, 
psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž 
jsou jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuty odpovídající činnosti. 

2.1.2. poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku 
od 0 do 18 let. 
 

2.2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
2.2.1. Poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně 

tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální 
ošetřovatelské technice. 

2.2.2. Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Paprsek“. 

2.2.3. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu. 
2.2.4. Poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů. 
2.2.5. Poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

2.2.6. Aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče. 

2.2.7. Podíl na zabezpečování konzultací o výkonu náhradní rodinné péče, které 
organizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

2.2.8. Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením. 

2.2.9. Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu 
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského 
centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
2.3.Zdravotní a výchovná péče: 

2.3.1. Poskytování specializované péče o děti s očními vadami spojenými se 
strabismem, tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými 
refrakčními vadami ve věku od 0 do 18 let. 

2.3.2. Poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti ve 
věku od 0 do 18 let. 

2.3.3. Poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání 
dětské stravy. 
 

2.3.4. Organizování a zajišťování pobytů dětí (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty) 
za účelem zkvalitnění hlavní činnosti. 

2.3.5. Poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 
organizace 
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a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
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4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 24.195.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města      Mgr. Anna Vereščáková 
           ředitelka 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ:  00828963 
zastoupený: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1.Hlavní účel činnosti: 

 
2.1.1. poskytuje komplexní a nedělitelnou ústavní péči dětem opuštěným, zdravotně 

postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, 
popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, 
psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž 
jsou jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuty odpovídající činnosti. 

2.1.2. poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku 
od 0 do 18 let. 
 

2.2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
2.2.1. Poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně 

tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální 
ošetřovatelské technice. 

2.2.2. Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Paprsek“. 

2.2.3. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu. 
2.2.4. Poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů. 
2.2.5. Poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

2.2.6. Aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče. 

2.2.7. Podíl na zabezpečování konzultací o výkonu náhradní rodinné péče, které 
organizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

2.2.8. Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením. 

2.2.9. Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu 
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského 
centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
2.3.Zdravotní a výchovná péče: 

2.3.1. Poskytování specializované péče o děti s očními vadami spojenými se 
strabismem, tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými 
refrakčními vadami ve věku od 0 do 18 let. 

2.3.2. Poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti ve 
věku od 0 do 18 let. 

2.3.3. Poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání 
dětské stravy. 
 

2.3.4. Organizování a zajišťování pobytů dětí (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty) 
za účelem zkvalitnění hlavní činnosti. 

2.3.5. Poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 
organizace 
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a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
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4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 24.195.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města      Mgr. Anna Vereščáková 
           ředitelka 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ:  00828963 
zastoupený: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1.Hlavní účel činnosti: 

 
2.1.1. poskytuje komplexní a nedělitelnou ústavní péči dětem opuštěným, zdravotně 

postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, 
popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, 
psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž 
jsou jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuty odpovídající činnosti. 

2.1.2. poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku 
od 0 do 18 let. 
 

2.2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
2.2.1. Poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně 

tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální 
ošetřovatelské technice. 

2.2.2. Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Paprsek“. 

2.2.3. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu. 
2.2.4. Poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů. 
2.2.5. Poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

2.2.6. Aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče. 

2.2.7. Podíl na zabezpečování konzultací o výkonu náhradní rodinné péče, které 
organizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

2.2.8. Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením. 

2.2.9. Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu 
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského 
centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
2.3.Zdravotní a výchovná péče: 

2.3.1. Poskytování specializované péče o děti s očními vadami spojenými se 
strabismem, tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými 
refrakčními vadami ve věku od 0 do 18 let. 

2.3.2. Poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti ve 
věku od 0 do 18 let. 

2.3.3. Poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání 
dětské stravy. 
 

2.3.4. Organizování a zajišťování pobytů dětí (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty) 
za účelem zkvalitnění hlavní činnosti. 

2.3.5. Poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 
organizace 
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a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
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4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 24.195.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města      Mgr. Anna Vereščáková 
           ředitelka 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ:  00828963 
zastoupený: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 



2 

 

 
2.1.Hlavní účel činnosti: 

 
2.1.1. poskytuje komplexní a nedělitelnou ústavní péči dětem opuštěným, zdravotně 

postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, 
popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, 
psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž 
jsou jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuty odpovídající činnosti. 

2.1.2. poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku 
od 0 do 18 let. 
 

2.2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
2.2.1. Poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně 

tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální 
ošetřovatelské technice. 

2.2.2. Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Paprsek“. 

2.2.3. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu. 
2.2.4. Poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů. 
2.2.5. Poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

2.2.6. Aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče. 

2.2.7. Podíl na zabezpečování konzultací o výkonu náhradní rodinné péče, které 
organizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

2.2.8. Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením. 

2.2.9. Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu 
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského 
centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
2.3.Zdravotní a výchovná péče: 

2.3.1. Poskytování specializované péče o děti s očními vadami spojenými se 
strabismem, tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými 
refrakčními vadami ve věku od 0 do 18 let. 

2.3.2. Poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti ve 
věku od 0 do 18 let. 

2.3.3. Poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání 
dětské stravy. 
 

2.3.4. Organizování a zajišťování pobytů dětí (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty) 
za účelem zkvalitnění hlavní činnosti. 

2.3.5. Poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 
organizace 
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a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
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4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 24.195.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města      Mgr. Anna Vereščáková 
           ředitelka 
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POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 15, Pekárkova 572/5, PSČ 460 15 
IČ:  00828963 
zastoupený: Mgr. Annou Vereščákovou, ředitelkou 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
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2.1.Hlavní účel činnosti: 

 
2.1.1. poskytuje komplexní a nedělitelnou ústavní péči dětem opuštěným, zdravotně 

postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, 
popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, 
psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž 
jsou jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuty odpovídající činnosti. 

2.1.2. poskytuje ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péči o děti ve věku 
od 0 do 18 let. 
 

2.2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
2.2.1. Poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně 

tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální 
ošetřovatelské technice. 

2.2.2. Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Paprsek“. 

2.2.3. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu. 
2.2.4. Poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů. 
2.2.5. Poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního 

či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční 
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením 
lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 6 let věku. 

2.2.6. Aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými 
sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče. 

2.2.7. Podíl na zabezpečování konzultací o výkonu náhradní rodinné péče, které 
organizuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

2.2.8. Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním 
a pedagogickým zaměřením. 

2.2.9. Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 
včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou v rozsahu 
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského 
centra SLUNÍČKO, příspěvkové organizace. 

 
2.3.Zdravotní a výchovná péče: 

2.3.1. Poskytování specializované péče o děti s očními vadami spojenými se 
strabismem, tupozrakostí, poruchami binokulárního vidění a těžkými 
refrakčními vadami ve věku od 0 do 18 let. 

2.3.2. Poskytování ambulantní, speciální, zdravotní a rehabilitační péče o děti ve 
věku od 0 do 18 let. 

2.3.3. Poskytování péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání 
dětské stravy. 
 

2.3.4. Organizování a zajišťování pobytů dětí (ozdravné pobyty, rehabilitační pobyty) 
za účelem zkvalitnění hlavní činnosti. 

2.3.5. Poskytování služeb léčebného a rehabilitačního charakteru mimo objekty 
organizace 
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a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby na dobu do 31. 12. 2015. 

 
4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 

tohoto pověření na území Libereckého kraje. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
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4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 24.195.000,- Kč.  
 
 
 
 

VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 
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V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města      Mgr. Anna Vereščáková 
           ředitelka 
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OVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁ ŘSKÉHO ZÁJMU 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením zastupitelstva města č. …/… ze dne ….2015 
a podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského 
zájmu, publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11.1.2012 (dále jen „Rozhodnutí 
SOHZ“), 

 

pověřu je 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace,  

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

 

I.  POVĚŘOVATEL 
 

název: Statutární město Liberec 
sídlo:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 
IČ:  00262978 
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
 
(dále jen „SML “) 
 

 

II.  POVĚŘENÝ PODNIK 
 

název: Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
sídlo:  Liberec 1, Palachova 504/7, PSČ 460 01 
IČ:  27336751 
zastoupený: Michaelem Dufkem, ředitelem 
 
(dále jen „Podnik“) 
 

 

III.  ZÁVAZEK VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 

1. Podnik je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec zřízenou usnesením 
zastupitelstva města č. 155/07 ze dne 27. září 2007 podle §84 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §27 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
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pozdějších předpisů, za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb vymezených 
v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění.  
 

2. Statutární město Liberec pověřuje Podnik závazkem veřejné služby spočívajícím ve 
vykonávání a poskytování činností v rozsahu hlavní činnosti Podniku, jak je 
vymezeno v čl. III zřizovací listiny Podniku v platném znění, tj.: 
 
2.1. Vytváření podmínek občanským iniciativám, neziskovým organizacím a 

veřejnosti. 
 

2.1.1. poskytování prostorů pro setkávání občanských iniciativ, neziskových 
organizací a veřejnosti, včetně použití vybavení, 

2.1.2. koordinační, informační a vzdělávací činnost pro veřejnost, 
2.1.3. výstavní činnost pro veřejnost, 
2.1.4. vydavatelská a nakladatelská činnost pro veřejnost. 

 
 

2.2. Provozování klubů seniorů. 
2.2.1. koordinační činnost zaměřená na podporu seniorů, zejména jejich 

volnočasových a zájmových aktivit, 
2.2.2. klubová a setkávací činnost seniorů, 
2.2.3. organizování přednášek odborníků za účelem osvěty a celoživotního 

vzdělávání, 
2.2.4. služby zaměřené na zachování důstojného života seniorů. 

 
2.3. Klubová a aktivizační činnost pro zdravotně znevýhodněné. 

2.3.1. klubová a setkávací činnost pro zdravotně znevýhodněné občany. 
 

2.4. Předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin a 
cizinců. 
2.4.1. koordinační, informační a vzdělávací činnost, 
2.4.2. volnočasové aktivity. 

 
2.5. Dobrovolnictví a komunitní aktivity. 

2.5.1. zlepšení spolupráce mezi místní komunitou a místní infrastrukturou, 
2.5.2. komunitní vzdělávání, 
2.5.3. dobrovolnické programy v rámci místní komunity 

 
 
a to jako služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze 
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu 
(dále jen „hlavní činnost“). 

 
3. Podnik se pověřuje závazkem veřejné služby dle čl. III odst. 2 na dobu do 31. 12. 

2015. 
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4. Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmu vymezené v čl. III odst. 2 
tohoto pověření na území města Liberec. 
 

5. Ostatní činnosti vykonávané Podnikem, které nejsou vymezeny v čl. III odst. 2 tohoto 
pověření, nejsou službou obecného hospodářského zájmu a nebude na ně poskytnuta 
vyrovnávací platba ve smyslu tohoto pověření (dále jen „doplňková činnost“). 
 

6. Podnik závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se, že bude poskytovat služby 
obecného hospodářského zájmu vymezené v bodě 2 tohoto článku v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto pověřením, zřizovací listinou Podniku a v souladu 
příslušnými právními předpisy. 
 
 

IV.  VÝHRADNÍ PRÁVA UD ĚLENÁ PODNIKU 
 

1. Podniku je svěřen k hospodaření majetek SML vymezený v čl. V zřizovací listiny 
podniku ze dne 1. listopadu 2009, ve znění pozdějších dodatků. 
 
 

V. VYROVNÁVACÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
1. Vyrovnávací platbou se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke krytí čistých 

nákladů vynaložených Podnikem při poskytování hlavní činnosti.  
 

2. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou příspěvku na základě schváleného 
rozpočtu SML a jeho úprav na příslušný kalendářní rok. Výše příspěvku se může 
měnit v závislosti na úpravách rozpočtu SML schvalovaných orgány města a 
nepřesáhne maximální výši vyrovnávací platby vypočítané dle postupu stanoveného 
v čl. V bod 3 tohoto pověření. 
 

3. Maximální výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, 
které Podniku prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti, 
přičemž náklady na hlavní činnost zahrnují veškeré přímé náklady vzniklé 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a odpovídající podíl nákladů společných 
hlavní činnosti a doplňkovým činnostem vykonávaných Podnikem ve smyslu čl. III 
odst. 5 tohoto pověření. Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby včetně popisu 
kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 
vyrovnávací platby jsou upraveny výše uvedeným usnesením Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 
 

4. Při kalkulaci vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází z výkazu 
zisku a ztráty Podniku za předchozí účetní období upravené o předpokládané náklady 
a výnosy na realizaci služeb hlavní činnosti pro další rozpočtové období.  
 

5. Vyrovnávací platba pro rok 2015 je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. 10/2015 ze dne 29.1.2015 do max. výše 4.600.000,- Kč.  
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VI.  OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ NADM ĚRNÉ VYROVNÁVACÍ 
PLATBY 

 
1. Podnik je povinen vést oddělené účetnictví pro hlavní činnost a pro doplňkovou 
činnost, a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejm. zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, a odpovídá za řádné a oddělené 
sledování použití příspěvku v účetnictví a za jeho správné vyúčtování. Podnik ve svém 
účetnictví zajistí řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně vzniklých 
v souvislosti s poskytováním hlavní činnosti a dále evidování nákladů a výnosů 
vzniklých v souvislosti s výkonem doplňkových činností. 
 

2. Podnik je povinen předložit Statutárnímu městu Liberec vyúčtování poskytnutého 
příspěvku nejpozději do 15. 2. 2016. Podnik je ve vyúčtování povinen prokázat zvlášť 
náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti a zvlášť náklady a výnosy a ztrátu nebo zisk vzniklé v souvislosti s výkonem 
doplňkové činnosti. Ztráta z hlavní činnosti bude vypočítána jako rozdíl nákladů a 
výnosů na tuto činnost. Ztráta z hlavní činnosti bude primárně kryta případným ziskem 
z doplňkové činnosti. Pokud Podnik obdrží v souvislosti s poskytováním hlavní 
činnosti jiné veřejné prostředky (např. dotace ze státního rozpočtu, od kraje, 
z Operačních programů apod.), budou tyto promítnuty ve vyúčtování nákladů a 
výnosů hlavní činnosti. 
 

3. Statutární město Liberec provede v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu a 
vyhodnocení hospodaření Podniku a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dále jen 
„kontrola“). Výsledky kontroly budou použity pro ověření oprávněnosti výše 
poskytnuté vyrovnávací platby - příspěvku - a pro stanovení vyrovnávací platby pro 
další období, tj. pro příspěvek na následující kalendářní rok.  
 

4. V případě, že Podnik obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje částku stanovenou 
podle čl. V odst. 3, je povinen tuto nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet 
Statutárního města Liberec nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
 

Toto pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberec č. …/… 
ze dne …2015. 

 

V Liberci dne: _________________   V Liberci dne: _________________ 

      

 
 
 
________________________________  ________________________________ 

pověřovatel       podnik 
 Statutární město Liberec   Komunitní středisko KONTAKT Liberec, 
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Tibor Batthyány         příspěvková organizace 
primátor města                   Michael Dufek 
           ředitel 
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Příloha č. 2 

Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby za závazek veřejné služby příspěvkovým 
organizacím SML v oblasti kultury a sociálních služeb – provozní příspěvek 

 

1. SML poskytne příspěvkové organizaci vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby, 
spočívající v poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rozsahu činností 
dle předmětu hlavní činnosti příspěvkové organizace, na základě pověření k výkonu 
služeb obecného hospodářského zájmu („pověření“).  
 

2. Vyrovnávací platba se stanoví ročně při schvalování rozpočtu města Zastupitelstvem 
Statutárního města Liberec na následující rok. 
 

3. Vyrovnávací platba bude poskytnuta formou provozního příspěvku ve smyslu ust. § 
28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž nesmí přesáhnout částku stanovenou postupem dle 
bodu 8 těchto pravidel. V případě, že příspěvková organizace obdrží vyrovnávací 
platbu vyšší, než je částka stanovená dle bodu 8 těchto pravidel, je povinna nadměrně 
vyplacenou částku vrátit na účet SML do 30. 6. následujícího kalendářního roku. 
 

4. Po skončení účetního období předloží příspěvková organizace SML vyúčtování 
poskytnuté vyrovnávací platby. Vyúčtování musí obsahovat jasné, transparentní a 
detailní sledování použití poskytnuté vyrovnávací platby.  
 

5. Na základě kontroly a vyhodnocení vyúčtování poskytnutého příspěvku a hospodaření 
příspěvkové organizace v souladu s příslušnými předpisy, zejm. zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
ověří SML oprávněnost výše poskytnuté vyrovnávací platby a současně stanoví 
opatření pro zamezení případné nadměrné vyrovnávací platby při výpočtu vyrovnávací 
platby pro následující rok. 
 

6. Příspěvková organizace je povinna vést důsledně oddělené účetnictví pro činnosti 
v rámci závazku veřejné služby (tj. pro hlavní činnost) a ostatní činnosti vykonávané 
příspěvkovou organizací (tj. doplňková činnost) a prokazatelně evidovat náklady a 
výnosy vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
vymezených v pověření a náklady a výnosy vzniklé při výkonu jiných činností. Na 
tyto doplňkové činnosti nelze vyrovnávací platbu poskytnout, resp. příspěvková 
organizace nesmí obdrženou vyrovnávací platbu použít na úhradu nákladů 
souvisejících s doplňkovou činností.  
 

7. Pro výpočet vyrovnávací platby budou uznány pouze náklady související 
s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v pověření (tj. 
služeb v rámci hlavní činnosti příspěvkové organizace). 



2 

 

 
8. Vzorec pro výpočet vyrovnávací platby: 

 

Provozní příspěvek 

ÚVN = PM + ON + OPN + PR + SR 

 ÚVN úplné vlastní náklady hlavní činnosti 
 PM   přímý materiál činnosti hlavní činnosti   
 ON  osobní náklady činnosti hlavní činnosti   
 OPN ostatní přímé náklady hlavní činnosti   
 PR   provozní režie hlavní činnosti   
 SR  správní režie hlavní činnosti   
 

dále 

 

VP = ÚVN – VHČ 

 VP maximální výše vyrovnávací platby 
 VČ  výnosy z hlavní činnosti 
    
Přímé náklady hlavní činnosti (Přímý materiál, Osobní náklady, Ostatní přímé náklady): 

Přímými náklady se rozumí ty nákladové položky, které se vztahují pouze a výhradně 
k dané činnosti resp. existuje možnost stanovení jejich výše, jednoznačně příslušející 
k dané činnosti. Musí se vždy jednat jen o náklady nezbytně nutné. 

Režijní náklady:      

Režijními náklady se rozumí ty nákladové položky, které jsou společné pro hlavní i 
doplňkovou činnost a jejich výši, příslušející dané činnosti, lze stanovit pouze vhodnou 
metodou jejich rozvržení dle vhodné rozvrhové základny.  Pokud u dotčené příspěvkové 
organizace existuje vnitřní pravidlo o rozvrhování režie, bude aplikováno i v tomto 
případě (konzistentnost účetních metod).  

Výnosy z hlavní činnosti: 

Jedná se o výnosy z hlavní činnosti účtované jiným subjektům, nebo obdržené provozní 
dotace/příspěvky/podpory z jiných veřejných zdrojů, než je příspěvek na provoz obdržený 
z rozpočtu SML.  

 


