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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby číslo: DS201800493 

agendové číslo dodatku: DS201800493/1 

evidenční číslo dodatku: DS201901208 
 

 

statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1, IČ: 00262978 

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

jako pověřovatel (dále jen „SML“) 
 

a 

 

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 

se sídlem Liberec 1, Lidové sady 425/1, PSČ 460 01, IČ: 00079651 

zastoupená: MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem 

jako pověřený podnik (dále jen „Podnik“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 veřejnoprávní Smlouvy 

o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby. 

 

I. 

V článku IV. Vyrovnávací platba se upravuje odstavec 5, který nově zní: 

5. Předpokládaná výše vyrovnávací platby poskytnutá SML Podniku na rok 2019 činí 
60 662 003 Kč. 

 

II. 

Mění se příloha č. 1 smlouvy, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 

 

O uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec 
usnesením č. 273/2019 ze dne 26. 9. 2019. 
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V Liberci dne 16. 10. 2019    V Liberci dne 14. 10. 2019 

      

 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

pověřovatel             pověřený podnik 

  statutární město Liberec    Zoologická zahrada Liberec, 
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.         příspěvková organizace 

 primátor města              MVDr. David Nejedlo, ředitel 
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Příloha č. 1 smlouvy o závazku veřejné smlouvy a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby 

 

 

Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby 

 

 

Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro 
stanovení vyrovnávací platby, včetně vymezení uznatelných a neuznatelných nákladů z hlediska 

plnění závazku veřejné služby dle smlouvy.  
 

1. Vyrovnávací platba  
Vyrovnávací platba se stanoví jako částka nezbytná ke krytí čistých nákladů vynaložených při 
plnění závazků veřejné služby Podnikem dle čl. II smlouvy. Čisté náklady se stanoví jako rozdíl 
mezi náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním závazku veřejné služby 
dle čl. II smlouvy. Vzhledem k tomu, že Podnik je příspěvkovou organizací, která je povinna 
hospodařit s finančními prostředky v souladu s pravidly dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, není ve výpočtu 
vyrovnávací platby kalkulován přiměřený zisk. 
 

 

VP = ČN = NSOHZ – VSOHZ   

 

VP = Ʃ VP1-x  je součet jednotlivých poskytnutých vyrovnávacích plateb od všech  
poskytovatelů, kteří přistoupili k pověření závazkem veřejné služby dle této 
smlouvy 

 

ČN  čisté náklady 

 

NSOHZ   jsou všechny uznatelné náklady na účtech třídy 5, které vzniknou Podniku 

v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

 

VSOHZ  jsou výnosy dosažené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

 

SOHZ  jsou služby poskytované v režimu závazku veřejné služby dle smlouvy 

 

 

2. Výnosy (V) 
Výnosy z poskytovaných služeb obecného hospodářského zájmu zahrnují výnosy z vlastní 
činnosti a dále finanční dary ze soukromých zdrojů (finanční dary od soukromých fyzických či 
právnických osob apod.).  
 

3. Náklady (N) 
Při stanovení předpokládané výše vyrovnávací platby na příslušný kalendářní rok se vychází 1. 
z výše skutečných nákladů Podniku na účtech třídy 5 vynaložených na poskytování Služeb v 
předcházejících dvou účetních období a 2. z vnitřní metodiky Podniku pro rozúčtování nákladů 
společných závazku veřejné služby a ostatním činnostem. Tyto náklady se vyhodnotí z hlediska 
pravidla hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti a uznatelnosti. Na základě tohoto vyhodnocení 
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se upraví jednotlivé nákladové položky a jejich výše a následně budou použity pro stanovení 
předpokládané výše vyrovnávací platby pro příslušný rok. Do odhadu nákladů pro příslušný rok 
lze vzít v úvahu prognózovanou inflaci, dále možný růst platových tarifů zaměstnanců ve 
veřejné správě, nárůst některých spotřebitelských cen zboží či služeb. Vzhledem k tomu, že 
nelze přesně vyčíslit jednotlivé náklady z důvodu velkého množství proměnných (např. 
fluktuace zaměstnanců, nemocnost a další), stanoví se pro příslušný kalendářní rok 
předpokladem dle uvedeného postupu. Skutečné náklady Podniku vynaložené při plnění 
závazku veřejné služby budou vyúčtovány vždy ke dni ke dni 31. 12. příslušného roku a vzniklé 
rozdíly budou s pověřovatelem plně vypořádány. 

 

 

Pro určení výše vyrovnávací platby platí dále stanovené podmínky pro uznatelnost jednotlivých 
nákladových položek.  

 

Uznatelné náklady 

 

 Uznatelné náklady jsou tzv. způsobilé výdaje a rozumí se jimi výdaje Podniku, které 
prokazatelně vznikly v době trvání závazku veřejné služby, byly vynaloženy v přímé souvislosti 
s poskytováním Služeb a jsou nezbytné na zajištění Služeb dle čl. II této smlouvy, přičemž jejich 
vynaložení a výše musí být v souladu s pravidlem 3E, tj. hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 
Patří sem náklady na následujících účtech: 
 

501 spotřeba materiálu 

502 spotřeba energie 

503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 

504 prodané zboží 
511 opravy a udržování 
512 cestovné  
513 náklady na reprezentaci 
518 ostatní služby 

521 mzdové náklady 

524 zákonné sociální pojištění 
525 jiné sociální pojištění 
527 zákonné sociální náklady  
528 jiné sociální náklady 

531 daň silniční  
538 ostatní daně a poplatky 

549 ostatní náklady z činnosti (př. pojistné, bankovní poplatky) 
551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 

558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 

562 úroky - kromě úroků z prodlení 
563 kurzové ztráty 

 

Neuznatelné náklady 

 

Za neuznatelné budou považovány náklady, které vznikly vlastním zaviněním Podniku v 
souvislosti s poskytováním Služeb z důvodu nedbalosti, nedodržení smluvních podmínek, 
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opoždění dodávek a plateb atd. Dary jsou zařazeny mezi neuznatelné náklady na základě 
ustanovení § 37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Mezi neuznatelné náklady patří např.: 
 

541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 
542 jiné pokuty a penále 

543 dary 

547 manka a škody 

562 úroky z prodlení 
 

 

4. Vyrovnávací platba poskytnutá SML  
 

Vyrovnávací platba poskytnutá statutárním městem Liberec (dále jen „VPSML“) dle této smlouvy 
představuje dílčí vyrovnávací platbu vedle plateb, které mohou Podniku poskytnout případní 
další veřejní poskytovatelé v rámci vícezdrojového financování Služeb. Celková částka takto 
obdržená Podnikem v rámci vícezdrojového financování Služeb nepřesáhne částku stanovenou 
postupem dle těchto Pravidel.  
 

Vyrovnávací platba poskytnutá SML se stanoví postupem uvedeným v těchto Pravidlech výše, 
přičemž do výpočtu VPSML nejsou zahrnuty náklady a výnosy, které Podniku vzniknou 
v souvislosti s případnými dalšími vyrovnávacími platbami poskytnutými od jiných veřejných 
poskytovatelů, kteří přistoupí k pověření statutárního města Liberec na základě této smlouvy.  
Pro stanovení předpokládané výše vyrovnávací platby od SML pro rok 2019 byla vzata v úvahu 
inflace prognózovaná pro rok 2019 ve výši 2,2 % (dle prognózy ČNB). U mzdových nákladů a 
zákonného sociálního pojištění se vycházelo z výše skutečných nákladů roku 2017 a 2018. Tyto 

náklady byly pro rok 2019 navýšeny z důvodu zákonného navýšení 5 % platových tarifů 
zaměstnanců ve veřejné správě. 
 

Výsledná výše vyrovnávací platby poskytnuté od statutárního města Liberec na rok 2019 
byla dle výše popsaného postupu stanovena na částku 60 662 003 Kč, což odpovídá nákladům 
ve výši 168 505,56 Kč na 1 den provozu. Všechny rozdíly zjištěné při vyúčtování Služeb a 
vyrovnávací platby ke dni 31. 12. 2019 budou s poskytovatelem plně vypořádány. V případě, 
že na základě závěrečného vyúčtování obdržené vyrovnávací platby bude zjištěno, že Podnik 
obdržel vyrovnávací platbu převyšující částku stanovenou postupem dle čl. IV a přílohy č. 1 
této smlouvy, tzn. převyšující čisté náklady skutečně vzniklé Podniku při poskytování Služeb, 
zavazuje se Podnik tuto nadměrnou vyrovnávací platbu vrátit poskytovateli nejpozději do 
30. 6. 2020. 


