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Příloha č. ___1 Právního aktu o poskytnutí/převodu podpory  

 

Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu 
č.……………………………… (dále jen „Pověření“) 

  
Část I. – Pověřovatel 

  
 
Poskytovatel podpory: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Sídlo: 

Karmelitská 259/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana 

 
IČO: 

 00022985 

(dále jen „Poskytovatel “) 

Část II. – Pověřený příjemce 
 
 

 
Příjemce podpory: 

 

 
Sídlo: 

 

 
IČO: 

 

 
Statutární orgán 

 

(dále jen „Příjemce “) 

Část III – Předmět Pověření 

1. Toto Pověření je vydáno v souladu s Rozhodnutím Komise (2012/21/EU) ze dne 

20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu 

ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí 

č.  2012/21/EU“). 

2. Poskytovatel tímto Pověřením pověřuje Příjemce k poskytování veřejné služby v rozsahu 

a vymezení uvedeném v části IV tohoto Pověření. 

3. Příjemce toto Pověření přijímá a zavazuje se veřejnou službu poskytovat v souladu 

s podmínkami tohoto Pověření, a po celou dobu realizace projektu uvedenou v Právním 

aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „Právní akt“) část I., bod 4. 

4. Příjemce je povinen využít podporu pouze na úhradu nákladů spojených s poskytováním 

veřejné služby a to dle podmínek stanovených tímto Pověřením a Právním aktem, dále je 

povinen postupovat dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část a příslušných 

Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část (dále jen „Pravidla“). 

 

                                                 
1 Tato příloha je nedílnou součástí Právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, pokud je podpora poskytována 
v režimu slučitelné veřejné podpory služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. 
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Část IV – Vymezení veřejné služby 

1. Veřejná služba, která je předmětem tohoto Pověření, spočívá v realizaci projektu, který 

vychází z výzvy  …  na podporu:  … . 

2. Konkrétní vymezení veřejné služby je obsaženo v Právním aktu, část I, bod 3. (dále jen 

„Projekt“). 

3. Doba trvání závazku veřejné služby je vymezena jako lhůta, v níž má být dosaženo účelu 

projektu a je stanovena v Právním aktu, část I, bod 4. 

4. Příjemci nejsou v souvislosti s poskytováním veřejné služby poskytována žádná zvláštní či 

výhradní práva. 

5. Specifikace veřejné služby (Projektu): 

 
Registrační číslo projektu 
dle MS2014+ 

 

Účel projektu/vymezení 
činností: 

Viz. Právní akt, část I, bod 3 

 
Regionalita služby: 

Celé území ČR 

 
Cílová skupina: 

 

 
Rozsah služby/Projektu 
(dále jen „Projekt“): 

 
Vymezení klíčových aktivit realizovaných v rámci projektu 

 

Část V -  Stanovení vyrovnávací platby 

1. Poskytovatel Příjemci poskytuje dotaci (dále jen „podpora“) na pokrytí čistých nákladů 

veřejné služby. Maximální výše podpory je uvedena v Právním aktu, část I., bod 2. a je 

podrobněji specifikována v rozpočtu Projektu, který je součástí žádosti o podporu 

a obsahuje přesný rozpis nákladů2 veřejné služby. 

2. Výše podpory nesmí překročit čisté náklady veřejné služby, tj. rozdíl mezi náklady, které 

Příjemci prokazatelně vzniknou při realizaci veřejné služby a budou Poskytovatelem uznány 

jako způsobilé, a prokazatelnými výnosy z činností v rámci veřejné služby. Za výnosy 

související s veřejnou službou jsou považovány i jiné veřejné prostředky použité na úhradu 

nákladů Projektu, a to v jakékoli formě.  

3. Způsobilé výdaje jsou definovány v Pravidlech v kap. 8.7, nezpůsobilé výdaje jsou uvedeny 

v Pravidlech v kap. 8.8. 

4. Proplácení podpory bude probíhat v souladu s podmínkami stanovenými v Právním aktu, 

část III. 

                                                 
2 Pro účely tohoto Pověření jsou pojmy výdaje/náklady a výnosy/příjmy považovány za synonyma. Dle účetnictví je 
ale nutné tyto pojmy rozlišovat. Pokud jsou využívány údaje z účetnictví, musí být vždy zajištěna srovnatelnost údajů. 
Nákladům odpovídají příslušné výdaje a výnosům příjmy, ale jejich vznik nemusí nastat ve stejném časovém období. 
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5. Za účelem zajištění dodržení podmínek Pověření a zamezení poskytnutí nadměrné 

vyrovnávací platby je Příjemce povinen neprodleně informovat Poskytovatele o všech 

finančních prostředcích (veřejných i soukromých), které má obdržet, resp. obdrží, od třetích 

osob za účelem nebo v souvislosti s financováním způsobilých výdajů Projektu. 

 
Část VI - Opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby 

 

1. Poskytovatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda nedochází k nadměrnému vyrovnání, 

tj. že vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby nepřevyšuje čisté náklady na 

poskytování této veřejné služby.  

2. Vyrovnávací platba na každé sledované období bude Příjemci poskytnuta dle požadavku 

uvedeného v Žádosti o platbu s ohledem na údaje uvedené ve finančním plánu. Příjemce je 

oprávněn požadovat k proplacení vyrovnávací platbu pouze ve výši, která odpovídá 

plánovaným výdajům v dalším sledovaném období.  

3. Příjemce je povinen předkládat průběžné Zprávy o realizaci projektu v souladu s kapitolou 

7.1.1 Pravidel. 

4. Příjemce je povinen vedle uvedených průběžných Zpráv o realizaci projektu předložit 

Poskytovateli finanční vypořádání vyrovnávací platby pro účely kontroly nadměrného 

vyrovnání dle čl. 6 Rozhodnutí č. 2012/21/EU (dále jen „Finanční vypořádání“), a to 

v následujících termínech: 

- nejpozději do 3 let od zahájení Projektu;  

- a následně vždy po ukončení Projektu. 

5. V rámci Finančního vypořádání Příjemce uvede za rozhodné období3 tyto údaje: 

- základní identifikační údaje příjemce; 

- základní identifikační údaje o realizovaných aktivitách projektu – druh a forma; 

- počet měsíců realizace aktivit projektu za rozhodné období; 

- cílová skupina projektu; 

- skutečný rozsah realizovaných aktivit; 

- personální zajištění aktivit projektu (skutečnost); 

- plánované náklady na realizaci projektu na dané rozhodné období; 

- plánované výnosy z projektu na dané rozhodné období; 

- skutečné náklady na realizaci projektu (poskytování veřejné služby) v daném 

rozhodném období; 

- výše skutečně vyplacené podpory (vyrovnávací platby) Projektu v daném 

rozhodném období; 

- veškeré výnosy a další finanční prostředky obdržené v souvislosti s poskytováním 

veřejné služby a/nebo financováním Projektu v rozhodném období;   

                                                 
3 Za rozhodné období se považuje období pro předložení Finančního vypořádání stanovené v souladu s termíny 

uvedenými v části VI. odst. 5 Pověření. 
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- vyčíslení nadměrné vyrovnávací platby/vratky v rozhodném období. 

6. Za nadměrné vyrovnání se považuje: 

a) nezajistí-li příjemce rozsah Projektu ve stanoveném rozsahu a kvalitě; 

b) kladná výše rozdílu mezi poskytnutou podporou a čistými náklady veřejné služby za 

jednotlivá rozhodná období Projektu, za předpokladu, že Poskytovatel neumožní 

převedení finančních prostředků vyrovnávací platby do dalšího rozhodného období, 

anebo tato částka převyšuje 10 % průměrné roční vyrovnávací platby. 

7. V případě, že Příjemce v daném rozhodném období obdržel nadměrnou vyrovnávací platbu, 

je povinen tuto nadměrnou platbu vrátit Poskytovateli nejpozději v termínu pro další 

monitorovací období. Pokud nadměrně vyplacená částka nepřesahuje 10 % průměrné roční 

vyrovnávací platby v rozhodném období, lze tuto nadměrnou vyrovnávací platbu převést do 

dalšího rozhodného období a odečíst ji od vyrovnávací platby splatné v tomto období. 

8. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Příjemci zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých 

v souvislosti s poskytováním veřejné služby. 

 
Část VII – Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě, že Příjemce nebude plnit řádně povinnosti vymezené v Právním aktu a nezjedná 

dostatečnou nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené ze strany Poskytovatele, může být 

vyměřena sankce v souladu s Právním aktem část IV. 

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoliv v průběhu realizace projektu další 

dokumenty a informace k realizovanému projektu. 

3. Příjemce je povinen uchovávat veškeré dokumenty a údaje související s poskytováním 

veřejné služby a prokazující, že poskytnutá vyrovnávací platba je v souladu s Rozhodnutím 

č. 2102/21/EU, a to nejméně po dobu 10 let od data ukončení realizace projektu, který je 

uveden v Právním aktu, část I, bod 4. 

 

Článek VII. Prohlášení Příjemce 

 

1. Příjemce prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Pověření a že mu není známa 

žádná okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění povinností vymezených tímto 

Pověřením. 

2. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen průběžně ověřovat naplnění 

podmínek Rozhodnutí č. 2012/21/EU a je srozuměn s tím, že v případě jejich nenaplnění 

bude Poskytovatel postupovat podle příslušných předpisů pro oblast veřejné podpory. 

V takovém případě poskytne Příjemce Poskytovateli potřebnou součinnost. 

3. Na důkaz výše uvedeného Příjemce akceptuje toto Pověření za podmínek zde stanovených. 

 

 

 
 
 


