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S m l o u v a  o  p o s k y t o v á n í  s l u ž e b  o b e c n é h o  
h o s p o d á ř s k é h o  z á j m u  

uzavřená podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
a v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy  
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu (dále jen „Smlouva“) 
 

Preambule 

 
Česká republika deklarovala jako cíl své oficiální strategie “Digitální Česko“, kterou schválila 
usnesením vlády č. 50 ze dne 19. 1. 2011 o Státní politice v elektronických komunikacích, zajistit 
do roku 2015 dostupnost služby přístupu k vysokorychlostnímu Internetu ve venkovských sídlech 
přenosovou rychlostí, která bude alespoň na úrovni 50 % průměrné rychlosti dosahované ve 
městech (50 % z 10 Mbit/s). Přitom 30 % domácností a firem ve městech by mělo mít dostupnost 
k přípojkám s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s. 
 
Kraj……………… se hlásí k této myšlence, identifikoval potřebu dostupnosti služby přístupu  
k vysokorychlostnímu Internetu na území svého kraje a rozhodl se podporovat aktivity směřující 
k naplnění cíle strategie “Digitální Česko“, což deklaroval svým usnesením Zastupitelstva kraje 
č…… ze dne …….., kterým pověřil poskytovatele vysokorychlostního internetu k výkonu veřejné 
služby. 
 
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen RR JV) provedla analýzu území 
z hlediska pokrytí a potřebnosti výstavby sítí NGA (next generation access – sítí s vyšší 
přenosovou rychlostí) v souladu s pravidly dovolené veřejné podpory a rozhodla se poskytnout 
finanční prostředky na výstavbu vysokorychlostní širokopásmové sítě s otevřeným přístupem  
pro možné uživatele v souladu s Regionálním operačním programem schváleným Evropskou 
komisí, dále v souladu s platnými Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve 
vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí a s výzvou v oblasti podpory 3.3 “Rozvoj  
a stabilizace venkovských sídel“ Vyhlášenou Výborem Regionální rady usnesením č……… ze 
dne ……, která je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „Výzva“).  
 
Na základě těchto aktů se níže uvedené smluvní strany rozhodly uzavřít tuto “Smlouvu  
o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“. 

 

I. Smluvní strany 

 
1. Jihomoravský kraj 
zastoupený:   JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem 
sídlo:    Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
IČ:    70888337 
DIČ:    CZ70888337, je plátce DPH 
kontaktní osoba:  
tel.:     
fax:     
e-mail:     
(dále jen “objednatel“) 
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2.  
zastoupený/á:    
sídlo:     
IČ:     
DIČ:     
kontaktní osoba:  
tel.:     
e-mail:     
(dále jen “poskytovatel“) 
 

II. Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území 
vymezeném katastrálním územím obcí ….  (dále jen “vymezené území“)a určení způsobu 
stanovení nenárokové vyrovnávací platby za výkon těchto služeb, jakožto i úprava otázek 
souvisejících. Obecným hospodářským zájmem se rozumí zájem objednatele spočívající 
v zajištění veřejné služby dle článku III této smlouvy. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel na sebe touto smlouvou bere závazek poskytovat veřejnou službu dle podmínek 
této smlouvy. Veřejnou službou se dle této smlouvy rozumí výstavba a zajištění provozu 
vysokorychlostní širokopásmové  backhaul sítě s otevřeným přístupem pro možné uživatele 
(dále jen „NGA síť“ nebo jen „síť“). Objednatel může poskytnout poskytovateli vyrovnávací 
platbu za zajištění výkonu služby ve veřejném zájmu. 

2. Poskytovatel se zavazuje, že bude na vymezeném území poskytovat výše uvedenou službu 
po dobu minimálně 7 let od zahájení provozu  NGA sítě. Poskytovatel je povinen poskytovat 
službu v souladu s podmínkami výzvy. 

3. Předmětem služby dle odst. 1 tohoto článku je zajištění internetové konektivity v parametrech 
daných přílohou č. 1 a 2 této smlouvy, s důrazem na níže uvedené podmínky: 

a) Povinnou technickou specifikací bude pokládka optického kabelu (typicky 24 vláken, 
prostor minimálně pro 5 operátorů na všech místech sítě), půjde především o pasivní síť 
chrániček, kabelů a pasivních prvků s možností instalace dalších kabelů/prvků novými 
poskytovateli). 

b) Garantovaná minimální upload/download rychlost sítě bude 10 Mbit/s s možností zvýšení 
této rychlosti, budou-li to okolnosti vyžadovat, na úroveň 100 Mbit/s. Rychlost a kapacita 
musí umožňovat příjem obsahu s vysokým rozlišením (video nebo televizního vysílání), 
podporovat aplikace poskytované na vyžádání a cenově dostupné symetrické 
širokopásmové připojení pro podnikové zákazníky.  

c) Síť musí mít minimální provozní náklady (OPEX), umožňovat efektivní a bezpečné 
oddělení provozů různých poskytovatelů služeb, mít minimální přenosovou latenci a počet 
aktivních uzlů v prostředí IP protokolu.  

d) Síť musí umožňovat definovat různé kvality služeb (QoS).  

e) Síť musí umožňovat souběh služeb více poskytovatelů různých i stejných služeb  
a umožňovat distribuci multimediálních služeb dle ITU-T G 1000.  

f) V případě nutnosti navržení FTTC řešení musí být navržena průměrná vzdálenost 
rozvodné skříňky („cabinet“) od koncového uživatele (do 2 km) a kolik uživatelů bude 
obsluhováno z jedné rozvodné skříňky.  
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4. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje zájmy smluvních stran,  
a jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit plnění 
předmětu této smlouvy. 

  

IV. Vyrovnávací platba 

1. Objednatel může poskytnout poskytovateli vyrovnávací platbu za výkon služby ve veřejném 
zájmu v závislosti na rozpočtu kraje. Na poskytnutí vyrovnávací platby není právní nárok. 

2. Vyrovnávací platbou se rozumí dotace z rozpočtu objednatele poskytnutá na základě 
zvláštního aktu splňující podmínky uvedené v odst. 3 až 7 tohoto článku. 

3. Výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady, které poskytovateli 
prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním služby při dodržení principu řádného 
hospodáře a podmínek uvedených v příloze č. 1 a 2 Smlouvy, a prokazatelnými výnosy 
vzniklými v souvislosti s poskytováním předmětné služby (zejména příjmy od uživatelů  
či dotace z jiných zdrojů). V případě, že poskytovatel obdrží v souvislosti s výkonem služeb 
podle čl. III jiné veřejné prostředky (dotace ze státního rozpočtu, dotace od obcí, dotace 
z Operačních programů apod.), a to v jakékoliv formě, bude o jejich výši vyrovnávací platba 
objednatelem snížena. Souhrnná výše všech příjmů z veřejných i soukromých zdrojů je 
kalkulována v příloze č. 2 této smlouvy (Výkaz Finanční a ekonomické hodnocení projektu). 
Poskytovatel je povinen kraji předložit vyúčtování vyrovnávací platby, ve kterém je povinen 
prokázat výnosy vzniklé v souvislosti s poskytováním předmětné služby. Pokud budou tyto 
výnosy vyšší než rozdíl mezi náklady, které poskytovateli prokazatelně vzniknou v souvislosti 
s poskytováním služby podle článku III této smlouvy a poskytnutou dotací z rozpočtu 
objednatele, je poskytovatel povinen objednateli tuto část vyrovnávací platby vrátit. 

4. Poskytovatel zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci v souladu s obecně platnými 
právními předpisy řádné evidování nákladů a výnosů prokazatelně spojených s činnostmi 
realizovanými v obecném hospodářském zájmu dle článku III této smlouvy. Dále poskytovatel 
zajistí evidování nákladů a výnosů z ostatních činností v článku III neuvedených. Poskytovatel 
je povinen zřetelně prokázat zvlášť ztrátu nebo zisk vzniklé z činností realizovaných  
v obecném hospodářském zájmu a zvlášť ztrátu nebo zisk z ostatních činností. Ztráta  
z činností realizovaných příjemcem v obecném hospodářském zájmu dle článku II bude 
vypočítána jako rozdíl nákladů a výnosů na tyto činnosti. Ztráta bude v první řadě kryta 
případným ziskem (rozdíl výnosů a nákladů) z ostatních činností. Výsledná ztráta vypočtená 
odečtením zisku z ostatních činností od ztráty z činností realizovaných v obecném 
hospodářském zájmu bude zúčtována proti poskytnuté dotaci. 

5. Z vyúčtování vyrovnávací platby musí být patrné, že příslušné náklady a výnosy musí být 
vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví poskytovatele a doloženy objednateli, a to 
nejpozději do 31.3. následujícího roku formou ročního zúčtování vyrovnávací platby, které 
bude obsahovat náklady a výnosy na poskytované služby, náklady a výnosy  
na ostatní služby, souhrn poskytnutých veřejných prostředků na provoz poskytovatele včetně 
investičních dotací (např. z operačních programů) tak, aby bylo zřejmé, že úhrada stejného 
nákladu není hrazena několikrát z více zdrojů. Poskytovatel zahrnuje vlastní investiční podíl 
do vyúčtování roční vyrovnávací platby postupně, a to formou odpisů na základě odpisového 
plánu investice. Odpisový plán investice se stanoví na 7 let. Výpočet ročního odpisu se 
provede tak, že se základ pro stanovení odpisů (tzn. rozdíl mezi pořizovací cenou a investiční 
dotací) vydělí počtem roků dle odpisového plánu.   

6. Vyrovnávací platbu lze poskytovat zálohově v měsíčních intervalech bezhotovostní formou  
na účet poskytovatele. V případě, že poskytnutá záloha na služby bude převyšovat rozdíl 
nákladů a výnosů, je poskytovatel povinen vzniklý přebytek vrátit objednateli do 2 měsíců  
od vyúčtování vyrovnávací platby. Poskytovatel se zavazuje, že dle svých možností učiní 
veškerá opatření, aby poskytnutá vyrovnávací platba byla využita účelně, hospodárně, 
efektivně. 
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7. Objednatel je oprávněn požadovat po poskytovateli zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých 
v souvislosti s poskytováním veřejné služby dle článku II této smlouvy a je rovněž oprávněn 
předložené náklady a výnosy neuznat.  

8. V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu nesmí vyrovnávací platba přesáhnout  roční výši  
15 milionů EUR za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Pro poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu dotčených touto smlouvou nesmí maximální roční 
výše vyrovnávací platby přesáhnout částku 100 mil. Kč. 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Objednatel bude provádět pravidelné kontroly plnění předmětu a podmínek této smlouvy 
včetně jejich příloh. Kontrola bude probíhat v pravidelných intervalech minimálně každé 3 
roky.  

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout při kontrole maximální součinnost všem subjektům 
vykonávajícím kontrolu. 

3. Nadměrné kompenzaci poskytovatele („Claw back“ mechanismus) bude zabráněno aplikací 
čl. 55 Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnou 
Smlouvou o poskytnutí dotace, uzavřenou mezi poskytovatelem a Regionální radou regionu 
soudržnosti Jihovýchod na výstavbu dotčené NGA sítě.  Parametry poskytnuté dotace jsou 
uvedeny v příloze 2 této smlouvy  (Finanční a ekonomické hodnocení projektu) a obsahují  
i plánované příjmy a výdaje projektu v hodnoceném referenčním období. 

 

VI. Platnost a účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a Regionální 
radou regionu soudržnosti Jihovýchod v rámci oblasti podpory 3.3 „Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel“ na projekt …………………………………………….. v souladu s článkem 
III této smlouvy. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž platnost a účinnost smlouvy končí uplynutím  
7 let ode dne uvedení sítě dle článku III této smlouvy do provozu. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
jeden stejnopis a poskytovatel dva stejnopisy.  

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Výzva“ a příloha č. 2 „Výkaz Finanční  
a ekonomické hodnocení projektu“. Smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou 
smluvních stran ve formě písemných vzestupně očíslovaných dodatků. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné  
a svobodné vůle, nikoli v tísni a za jinak nevýhodných podmínek. 
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4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly  
a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
na svém ….zasedání konaném dne ………… usnesením č. ……………. 

 

V ………………… dne ………………                  V ………………… dne ……………… 

 

 

                                                                                    
…………………………………………                                ………………………………………… 
          Objednatel        Poskytovatel 
 


