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Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby
a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

(dále jen ,,dodatek č. 1")

Karlovarslĺy kraj
se sídlem: Zőłvodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary
zastoupený: Ing. Janem Buľešem, členem Rady Karlovarského kľaje, nazźkladě

usnesení Zastupitelstva Karlovarského kĺaj e : č,. ZK 25 6 l O 6 l t9
ze dne24.06.2019

lČo: 70891168
DIČ: CZ708}II68
doručovací adresa: Záyo!1i353/88, Karlovy Vaľy _ Dvoľy, PSČ 360 06, DS: siqbxt2
bankovní spojení: ć,.u.: 

datová schránka: ,iqb::ł2990024l6000' 
(dále jen,,poskýovatel")

a

NEMOS soKoLoV s.ľ.o.
se sídlem: Na F1orenci2ll6lI5,Nově Město, 110 00 Praha 1zastoupená: Barboľou Vaculíkovou

Václavem Jiľků
lČo: 247 47 246
DIČ: CZ6gg004572
bank. spoj.: ČSoB a.s., pobočka Karlovy Vary
ěíslo úětu: 
datová schľĺínka yfqu2ax
Registľace ve veřejném rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze,oddíl C, vložka 170 975
(dále jen,'příjemce")
(spoleěně j ako,,smluvní strany'.)

u7



-

Pľeambule

A) Smluvní strany uzavřely dne 18.04.2019 (účinnost 23.04.2019) smlouvu o zźĺvazku

veřejné sluŽby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění ztĺvazku veřejné sluŽby

evidenční č. : KK0085 8 12019 (dále j en,,smlouvď').

B) Zastupitelstvo Karlovaľského kľaje na svém jednání dĺe 28.02.2019 usnesením

č,. ZK 4sl02lIg schválilo poskytnutí vyľovnávací platby příjemci ve výši 50 %

zpožađované částky 17.878.343,-- Kč, a to částku ve vyši 8.939.171,50 Kč s možností,

že zastupltelstvo kľaje může rozhodnout o doplacení vyľovnávací platby na částku

uvedenou v žádosti, po předložení vyúčtováĺi ze strany příjemce.

C) Dne 10.06.2019 příjemce předloŽil poskytovateli zauditovaný výsledek hospodaření

vyľovnávací p|atby zarok 2018 dle smlouvy (viz příloha č.1 dodatku č. 1) a výľok

u,'dito.u. Z přeđložených podkladů vyplývá, že skutečná výše vyna\ožených finančních

pľostředků na sluŽbu obęcně hospodářského zájmu, definovanou ve smlouvě činí

Ig.577 .g7I,-- Kě a příjemce v ľámci podaného vytičtování žádáo doplatek vyrovnávací

platby zarok2018 ve výši 10.638.799,50 Kč.

D) Přeđmětem tohoto dodatku je upľavit poskytnutou výši vyrovnávací platby na rok 2018

příjemci. Doplatek vyrovnávací platby za rok 2018 bude, vzhledem kalokovaným

finančním prostředkům v rozpočtu Kaľlovarského kĺaje ćinit,9340.072,50 Kč,.

Smluvní stľany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

článek v - vÝše wľovnávací platbv se v odstavci 2 wpouští a nahľazuie následuiícím textem :

článelĺ V.
Výše vyľovnávací platby

2. A) Poskýovatel poskytne dle této smlouvy vyľovnávací platbu příjemci

ve qfši 18.679.244,-- Kč
B) Na vyplacenou vyrovnávací platbu se vztahuje vyúčtování a realrizace kontroly ze

strany poskýovatele, v souladu se smlouvou'
C) Prvni 8á't,oy.ou''ávací platby na rok 2018 ve výši 8.939.17l,50 Kč byla příjemci

vyplacena dne 24.04.2019.
D) 

-'Zbývající 
část vyľovnávací platby na rok 2018 ve výši 9.740.072,50Kč, Kč bude

vyplacena aô :o dnů od uzavŕeni tohoto dodatku na bankovní úěet příjemce, uveđený

v ztthIaví dodatku č. 1.
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Závěrečná ustanovení:

1. ostatní části smlouvy zůstávaj íbeze změny.

2' Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přiěemŽ každá ze
smluvních stľan obdrží dvě vyhotovení.

3' Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kľaje
č,. ZK 2561 061 19 dne 24.06.2019.

4' Dodatęk č. 1 nabyvá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním
v ľegistru smluv.

5' Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v ľegistru smluv provede ve lhůtě 15 dnů
ode dne podpisu poslední ze smluvních stran Kaľňvaľský |ouj, kontakt na doručení
oznámeni o vkladu smluvní protistraně DS: yĘu2ax

V ?ra

příje

Za spľávnost

š+
Podpis:....
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Příloha č. 1 smlouw se wpouští a nahrazuie se následuiícím zněním

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poslĺytnutí vyľovnávací platby
za plnění zánazĘ veřejné služby mezi KaľlovaľsĘm kľajem a NEMOS soKol,ov s.ľ.o.:
Komentář, vzorec, rrýše vyľovnávací platby (ekonomiclcá ana|ýza nákladů a výnosů příjemce
předložená v ľámci vyúčtování)

I. Komentář:

Komentář obsahuje popis způsobu výpočtu výše vyľovnávací platby:

1. Vyľovnávací platba Se stanoví jako rozdíI mezi náklady, které příjemci vzniknou
prokazatelně v souvislosti S poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (dále

jen ,,veřejná sluŽbď') a které jsou prokazatelně uznatelné, a výnosy prokazatelně

vzniklými v souvislosti s poskytováním veřejné služby. Poskýnuté finanční prostředky

|ze pouŽit pouze na úhĺadu nákladů souvisejících s poskytováním veřejné služby.
2. Náklady

a) osobní náklady - budou zahmuty veškeľé osobní náklady (výše osobních nfüladů
musí byt přiměřená v ľámci ostatních osobních nákladů příjemce, případné rozdíly
musí b;ft poskýovateli písemně navyžádtní zdůvodněny).

b) ostatní provozní náklady (identifikovatelné, jednoznačně příslušející k dané

činnosti, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, např.

spotřeba mateľiálu a energií, PHM, náklady na opravy a údľžbu, cestovné, nĺíklady
na školení, poštovné, telekomunikační služby, pojistné, nájemné. YŽdy se musí
jednat o náklady nezbytně nutné),

c) režijni náklady (nakladové položky společné pro více nfüladových středisek) _
příjemce musí mít zpľacované vnitřní pravidlo (pokyn, směľnici...) o rozvrhování
režijních nákladů, které bude při výpočtu aplikováno (konzistentnost úěetních
metod) a na vyŽádání j ej předloŽí poskytovateli

d) správní ľeŽie (nákladové poloŽky pro celý subjekt) _ příjemce musí mít zpracované
vnitřní pľavidlo (pokyn, směrnici...) o rozvľhoviĺní spľávní režie, které bude při
výpočtu aplikováno a na vyžźldání jej předloží poskytovateli (konzistentnost

účetních metod).

e) Do výše uvedených nákladů nelze započíst neuznatelné náklady, a to z následujících
účtů, účtoqich skupin: 504 _ pľodané zboži,513 - naklady naÍeptezentaci, 53. -

daně a poplatky, 543 - dary,544 - smluvní pokuty a úroky z pľodlení' 545 - ostatní
pokuty penále, 546 - odpis pohledávek, 549 - manka a škody zprovozní činnosti,
55. - odpisy' ľezęrvy, komplexní náklady příštích období a opravné poloŽky
v pľovozní oblasti (vyjma účtu 551), 56. _ finanční náklady , 57 . _ rczervy a opravné
položky ve finanční oblasti, 59. _ daně z příjmů, převodové účty a rezęrva na daň

z příjmů.
3. Výnosy pľokazatelně vzniklé v souvislosti s poskýováním veřejné služby.

a) z činnosti,
b) dotace,
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c) granty,

d) ostatní uýnosy z činnosti (výnosová poloŽka celého subjektu, kteľá nejde přičlenit
nĺákladovému středisku) _ příjemce musí mit zpracované vnitřní pľavidlo o
rozvľhování ostatních qýnosů z ěinnosti (pokyn' směľnici...), které bude aplikováno
a na vy žáđáĺí jej předloŽí poskytovateli.

e) Do výše uvedených výnosů nelze započíst neuznatelné výnosy, a to z následujících
účtů, účtoqých skupin: 604 _ ttžby za zboži, v rámci účtové skupiny 64. - jiné
pľovozní výnosy: nelze započíst vyrovnávací platbu, platby za služby hrazené
Karlovarským kĺajem v rámci uzavÍené veřejnospľávní smlouvy o spolupráci na
zajištění pohotovostních služeb a dalších činností a výnosy ze změĺy metod, 66.-
finanční výnosy.

Đ Do nákladů đtie nelze výslovně zahrnout tyo naklady, i kdyŽ by byla prokźzána
jejich souvislost s poskytovánímzdravotních služeb, kteľé jsou předmětem zétvazku
veřejné služby:
- Náklady na ľepľezentaci
- Nfülady naprávní sluŽby
- Naklady namanažeľské poradenství
- Náklady na poľadenské služby
- Nĺíklady na pľopagaci a reklamu
- Náklady na kulturní a spoľtovní akce
- Náklady na zaměstnanecké benef,rty
- Sponzorství
- Mimořádné odměny ělenů představenstva a.s. a jednatelů s.r.o. a jejich povinné

odvody

4. Přiměřený zisk - součástí kalkulace, z vlastních nákladů činnosti: V souladu
s ustanovením článku 5 Rozhodnutí Komise (Ż0l2l21lBu) SGEI se do vyľovnávací
platby zahmuje přiměřený zisk. Přiměřeným ziskem se ľozumí míranávratnosti kapitálu
s přihlédnutím k úrovni rizika. Mírou návratnosti kapitálu se rozumí interní míra
návratnosti kapitálu, kteľý podnik investoval během doby trvĺĺní pověření. Za
přiměřenou je považována míra návratnosti kapitálu, která nepřesáhne příslušnou
Swapovou sazbu navýšenou o 100 bazickýchbodůl. V této souvislosti se za příslušnou
swapovou sazbu považuje příslušná míra návľatnosti bęzrizikové investice. Příslušnou
swapovou sazbou je swapová sazba, jejíždoba splatnosti a měna odpovídají době tľvání
a měně pověřovacího aktu.

Finanční prostředky jsou příjemci poskytovány maximálně na období jednoho ľoku.
Výše přiměřeného zisku se odvíjí od roční swapové sazby v korunách. Výše
přiměřeného zisku pľo rok 201 8 se bude odvíjet od roční swapové sazby pro CZKplatné
k 1. 1.2018 navýšené o 100 bazickýchbodů.

Vzorec

a) U\rN: PM + ON + OPN + PR + SR
b) VP : ÚVN + PZ _vČ,

lI9Í!0ĺ!9!Lbazický bod íz anglického Basis point) se ve finanční oblasti označuje jedna setina procenta (l oń: l00 bo). V b-i.ký.h
bodech se udávaií předevš!Ę úrokové míry a výnosové míry ruzných finančníchňstrojů' NapEüad změna úroko.'ré rĺ,í.,u , l o/o o*. nu
| '2 %o znamená změnu o 20 bp.
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a) Ú\rN _ úplné vlastní nrĺklady

b) PM _ přímý mateľiál
c) oN _ osobní náklady
d) oPN - ostatní provozní náklady
e) PR-pľovozrllrežie
Đ SR-spľávnírežie
a) VP _ maximální povolená vyľovnávací platba
b) ÚVN _ úplné vlastní nĺáklady

c) PZ -přiměřený zisk

Đ VČ - qýnosy z činnosti
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V še vyrovnávací platby (ekonomická ana| zanáktadri a v nosri p íjemce)
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