Smlouva č.: 035213/16/ORR

Smlouva
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
I.
Smluvní strany
1. Jihomoravský kraj
zastoupený:
sídlo:
IČ:
DIČ:
kontaktní osoba:
bankovní spojení:
dotační výdajový účet:
tel.:
fax:
e-mail:

JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337, plátce DPH
Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky nadměrných plateb
vyrovnávací platby)
541 651 341
541 651 349
orr@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „JMK“)
a
2. Intemac Solutions, s.r.o.
zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 80805 vedenou u Krajského
soudu v Brně
zastoupené:
Ing. Radomírem Zbožínkem, jednatel
sídlo:
Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim
IČ:
02277387
DIČ:
CZ02277387
bankovní spojení:
č.ú.:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
zbozinek@intemac.cz
(dále jen „INTEMAC“)
uzavírají tuto smlouvu:

II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vymezení služeb, které bude INTEMAC vykonávat z pověření
JMK v režimu závazku veřejné služby, stanovení vyrovnávací platby za výkon těchto
služeb, jakožto i úprava otázek souvisejících.

III.
Pověření
1. JMK s cílem posílit hospodářský rozvoj a stabilitu regionu pověřuje INTEMAC výkonem
služeb uvedených v Příloze č. I. Služby (činnosti) uvedené v Příloze č. I v rozsahu
uvedeném v Příloze č. II budou vykonávány v režimu závazku veřejné služby.
2. Pro výkon služeb uvedených v Příloze č. I v rozsahu uvedeném v Příloze č. II
Jihomoravský kraj poskytuje INTEMACu formou výpůjčky budovu č.p. 1288, na
pozemku p.č. 4419 a pozemek p.č. 2971/42 ostatní plocha, vše k.ú. a obec Kuřim, včetně
všech dalších součástí a příslušenství, na dobu neurčitou, za účelem zajištění provozu
kompetenčního centra Kuřim, které bylo vybudováno v rámci projektu „Kompetenční
centrum Kuřim – obráběcí stroje“. Smlouva o výpůjčce je uzavírána smluvními stranami
samostatně a není součástí této smlouvy. Kvantifikace výhody spojená se zvýhodněným
nájmem infrastruktury na základě smlouvy o výpůjčce byla vyčíslena dle posudku č. 172
– 03/2014 zpracovaným znalcem Ing. Milanem Pernicou ve výši 2 889 958,00 Kč.
3. Jakoukoliv změnu služeb dle této smlouvy, jejich rozsahu či rozšíření, změnu poměru
investic a neinvestic apod. lze provést jen s předchozím písemným souhlasem JMK.
Za písemný souhlas se považuje uzavření dodatku k této smlouvě, jehož předmětem
je požadovaná změna. JMKL se bude zabývat pouze žádostmi o změny, které mu budou
doručeny nejpozději do 30.8.2016.
4. INTEMAC pověření přijímá a zavazuje se, že bude služby dle této smlouvy realizovat na
svou vlastní zodpovědnost, v maximální možné kvalitě a v souladu s právními předpisy
a podmínkami této smlouvy.

IV.
Doba trvání závazku, místo výkonu závazku
1. Závazek veřejné služby bude vykonáván od 1.3.2016 do 28.2.2017.
2. Závazek bude vykonáván s dopadem na regionální rozvoj JMK.

V.
Vyrovnávací platba
1. Za výkon služeb v režimu závazku veřejné služby náleží INTEMACu vyrovnávací platba
formou dotace (dále jen „vyrovnávací platba“) z rozpočtu JMK. Záloha vyrovnávací

platby je rozdělena na splátky a bude uhrazena v časových intervalech stanovených čl. VI.
odst. 7 této smlouvy.
2. Vyrovnávací platba je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto
zákona.
3. Poskytnutí vyrovnávací platby je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).
4. JMK i INTEMAC berou na vědomí, že vyrovnávací platba je poskytována v souladu
s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2012, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu (č. 2012/21/EU), a proto je vyňata z povinnosti
ohlašování (notifikace) veřejné podpory před jejím poskytnutím.
5. INTEMAC bere na vědomí, že JMK je povinen průběžně ověřovat naplnění podmínek
Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, a je srozuměn s tím, že v případě jejich nenaplnění
bude JMK postupovat podle příslušných předpisů pro oblast veřejné podpory. V takovém
případě INTEMAC poskytne JMK potřebnou součinnost.

VI.
Výpočet vyrovnávací platby
1. Výše vyrovnávací platby činí rozdíl mezi náklady, které INTEMAC prokazatelně
vzniknou v souvislosti s výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby vymezených
v Příloze č. I této smlouvy a budou uznány JMK a JMK uznanými výnosy z takových
služeb v období výkonu činností v režimu závazku veřejné služby specifikovaném v čl.
IV. odst. 1 této smlouvy. V případě, že INTEMAC obdrží ve výše uvedeném období
v souvislosti s výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby vymezených v Příloze č.
I této smlouvy jiné veřejné prostředky, a to v jakékoliv formě, bude o jejich výši
vyrovnávací platba JMK snížena. Tuto skutečnost je INTEMAC povinno JMK doložit
podle Přílohy č. III této smlouvy.
2. Dále INTEMAC zajistí evidování nákladů a výnosů z ostatních činností (v Příloze č. I této
smlouvy neuvedených). INTEMAC je povinno zřetelně prokázat zvlášť ztrátu nebo zisk
vzniklé z výkonu služeb realizovaných v režimu závazku veřejné služby a zvlášť ztrátu
nebo zisk z ostatních činností.
3. Zisk z ostatních činností bude příjmem finančního fondu, o jehož použití bude rozhodovat
valná hromada INTEMAC a který může být také použit na snížení vyrovnávací platby.
4. Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány a promítnuty v účetnictví INTEMAC,
a to nejpozději do 28.2.2017 podle Přílohy č. III této smlouvy. INTEMAC potvrzuje, že
dle svých možností učiní veškerá opatření, aby vyrovnávací platba byla co nejnižší.

5. JMK je oprávněn požadovat po INTEMAC zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých
v souvislosti s výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby. Výnosy vzniklé
v souvislosti s výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby nesmí být ze strany
INTEMAC bezdůvodně snižovány. Do neuznatelných nákladů patří:
a) úhrada výdajů na pohoštění,
b) peněžní a věcné dary,
c) placené pokuty a penále,
d) ta část celkových nákladů, která převyšuje náklady, které by na základě provedené
analýzy nákladů na poskytnutí relevantních služeb vynaložil běžný, řádně řízený
podnik disponující odpovídajícími prostředky; náklady běžného, řádně řízeného
podniku na mzdy (včetně zákonných odvodů) nepřesahují hodinovou sazbu rovnou
1/150 dvojnásobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v ČR za předcházející 4
čtvrtletí (k datu předložení průběžné či závěrečné zprávy) zveřejněné ČSÚ, zvýšené o
zákonné odvody zaměstnavatele a současně jeho časově vyjádřený podíl režijních
činností nepřevyšuje 1/3 celkem odpracované (vykázané) doby1,
e) náklady projektů definovaných v čl. 3 Přílohy č. I této smlouvy nad minimální podíl
spolufinancování požadovaný konkrétním dotačním programem, ze kterého je projekt
spolufinancován,
f) úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
v případě, kdy INTEMAC má nárok na její odpočet. Výjimkou jsou pouze takové
náklady, u nichž INTEMAC nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě
může INTEMAC dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako
náklad.
7. Vyrovnávací platba ve výši 2 200 000,- Kč (slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých)
bude hrazena zálohově v rozdělení 300 000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých) jako
investiční a 1 900 000,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsettisíc korun českých) jako
neinvestiční forma vyrovnávací platby a poukázána bankovním převodem na účet
INTEMAC uvedený v záhlaví této smlouvy v zálohových splátkách takto:
Výše splátky
Pořadí splátky

investiční

neinvestiční

1. splátka

Do 20 dnů po účinnosti smlouvy

300 000,- Kč

1 400 000,- Kč

2. splátka

1.8.2016

0

500 000,- Kč

CELKEM

1

Splatnost splátky

2 200 000,- Kč

definice hodinové sazby (včetně zákonných odvodů) uvedená odkazem na ČSÚ odpovídá cca 451,- Kč / hod. (pro 3. čtvrtletí
2014), bez zákonných odvodů sazba činí cca 336,- Kč / hod. (průměrná hrubá měsíční mzda, ČR, 3. čtvrtletí 2014 činí 25 219
Kč)

8. Pokud budou prokazatelné a JMK uznané náklady INTEMAC vzniklé v souvislosti
s výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby po odečtení JMK uznaných výnosů
z takových služeb nižší než poskytnutá výše vyrovnávací platby (dále jen „nadměrná
platba“), je INTEMAC povinno tuto nadměrnou platbu vrátit, a to způsobem a v termínu
určeném v čl. VII. odst. 6 této smlouvy.
9. Pokud budou prokazatelné a JMK uznané náklady INTEMAC vzniklé v souvislosti
s výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby po odečtení JMK uznaných výnosů
z takových služeb vyšší než poskytnutá výše vyrovnávací platby, uhradí INTEMAC
částku tohoto překročení z vlastních nebo jiných zdrojů.
VII.
Další podmínky, práva a povinnosti
1. Pro výpočet výše vyrovnávací platby lze užít pouze náklady a výnosy vzniklé po nabytí
účinnosti této smlouvy.
2. Je-li INTEMAC veřejným zadavatelem nebo splní-li definici zadavatele podle platného
a účinného zákona o veřejných zakázkách, je povinno postupovat podle tohoto zákona.
3. Pokud INTEMAC vykonává i jiné činnosti než vymezené v Příloze č. I této smlouvy,
zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy,
zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oddělené
vykazování nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s výkonem služeb vymezených
v Příloze č. I této smlouvy.
4. INTEMAC je povinen předložit JMK zprávu o průběžném plnění služeb vymezených
v Příloze č. I v rozsahu uvedeném v Příloze II (dále jen „průběžná zpráva“), jejíž součástí
bude průběžné vyúčtování čerpání vyrovnávací platby. Průběžná zpráva bude předložena
nejpozději 21 kalendářních dnů před splatností 2. splátky definované v čl. VI. odst. 7 této
smlouvy kontaktní osobě a kdykoli na vyžádání kontrolnímu orgánu JMK. V případě
nepředložení průběžné zprávy v termínu stanoveném v tomto článku vyhrazuje si JMK
právo posunout termín splatnosti další splátky zálohy vyrovnávací platby o tolik dní,
o kolik je INTEMAC v prodlení s předložením průběžné zprávy.
5. Průběžná zpráva bude obsahovat podle vzoru uvedeného v Příloze III této smlouvy:
a) stručný popis realizovaných služeb v režimu závazku veřejné služby dle této smlouvy
za dané období,
b) vyhodnocení průběžného plnění těchto služeb,
c) průběžné vyúčtování čerpání vyrovnávací platby s potvrzením pravdivosti a správnosti
průběžného vyúčtování v souladu s čl. VIII. odst. 4 této smlouvy.
6. INTEMAC je povinen předložit JMK v termínu nejpozději do 30.6.2017 finanční
vyúčtování čerpání vyrovnávací platby jako součást závěrečné zprávy, s výjimkou zpráv
vyjmenovaných v čl. VII. odst. 7 písm. d) a e) této smlouvy, které budou dodány
do 30.8.2017. Nejpozději k tomuto termínu je INTEMAC rovněž povinno vrátit převodem
na účet JMK, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nadměrnou platbu. INTEMAC
doloží finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby soupisem všech prvotních účetních
a dalších dokladů prokazujících její čerpání.

7. Závěrečná zpráva bude obsahovat:
a) podrobný popis činností realizovaných v režimu závazku veřejné služby dle této
smlouvy za dané období,
b) celkové vyhodnocení splnění účelu,
c) finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby podle Přílohy č. III této smlouvy
s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování v souladu s čl. VIII. odst.
4 této smlouvy,
d) zprávu pro valnou hromadu INTEMAC,
8. INTEMAC je povinen průběžně informovat JMK o všech změnách, které by mohly při
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků vyrovnávací platby zhoršit
jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je INTEMAC povinen
oznámit JMK do 15 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo
mohou mít za následek zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod.,
či změnu vlastnického vztahu k majetku, na nějž se vyrovnávací platba poskytuje.
9. INTEMAC souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté
vyrovnávací platby.
10. INTEMAC se zavazuje, že při prezentaci své činnosti bude uvádět JMK jako
poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku JMK je povinen
dodržet zásady pro jejich použití. Zásady jsou k dispozici na www.kr-jihomoravsky.cz.
11. INTEMAC se zavazuje, že jak při realizaci služeb vymezených v Příloze č. I této
smlouvy, tak po jejich ukončení, bude dbát dobrého jména JMK a služby v režimu
závazku veřejné služby bude realizovat v souladu s právními předpisy.
12. INTEMAC je povinen po dobu deseti let od ukončení služeb vymezených v Příloze č. I
této smlouvy archivovat následující podkladové materiály:
a) žádost včetně příloh,
b) tuto smlouvu,
c) originály dokladů, prokazujících čerpání vyrovnávací platby,
d) dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána,
e) průběžné zprávy včetně průběžného čerpání vyrovnávací platby a závěrečnou zprávu
včetně finančního vyúčtování čerpání vyrovnávací platby.
13. INTEMAC je povinen poskytnout JMK součinnost při plnění všech povinností
vyplývajících z pravidel pro veřejnou podporu vůči Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže a Evropské komisi.
14. V případě, že výhody poskytované INTEMAC technologickým firmám budou naplňovat
znaky veřejné podpory, je INTEMAC povinen postupovat v souladu s příslušnými
předpisy v oblasti veřejné podpory.

VIII.
Kontrola
1. Příslušné orgány JMK jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla vyrovnávací platba
poskytnuta.
2. INTEMAC je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1
tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům JMK kdykoliv k nahlédnutí
originály všech účetních dokladů souvisejících s vyrovnávací platbou.
3. INTEMAC je povinen umožnit příslušným orgánům JMK provést kontrolu, jak
v průběhu, tak i po ukončení výkonu služeb v režimu závazku veřejné služby dle této
smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování výkonu služeb v režimu
závazku veřejné služby dle této smlouvy ze strany JMK.
4. Za dodržení účelu, na který byla vyrovnávací platba poskytnuta, a za pravdivost
i správnost průběžných zpráv včetně průběžného vyúčtování vyrovnávací platby
a závěrečné zprávy včetně finančního vyúčtování čerpání vyrovnávací platby odpovídá
osoba oprávněná jednat jménem INTEMAC, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně
potvrdí a to na každém listu vyúčtování.

IX.
Důsledky porušení povinností INTEMAC
1. Pokud se INTEMAC dopustí porušení rozpočtové kázně, je povinen provést odvod, který
odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, JMK. Porušením
rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých z rozpočtu JMK definované v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyrovnávací platba či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet
JMK.
3. JMK je oprávněn při zjištění porušení podmínek této smlouvy ze strany INTEMAC
pozastavit uvolňování finančních prostředků. O pozastavení poskytování finančních
prostředků JMK písemně informuje INTEMAC.
4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede INTEMAC formou
bezhotovostního převodu na účet JMK, v termínu a na číslo účtu, které JMK INTEMAC
sdělí.

X.
Ukončení smlouvy, výpověď
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo výpovědí.
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla
doručena 3. den od jejího odeslání.
3. Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků.
4. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci
poskytovateli ke dni ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednání podle této smlouvy jménem JMK
oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpisy
dodatků k této smlouvě a na jednání vedoucí k ukončení platnosti a účinnosti této
smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit pouze uzavřením dodatku k této
smlouvě, a to ve stejné formě, v jaké byla smlouva uzavřena. Platnost právního jednání
upraveného dodatkem ke smlouvě je podmíněna jeho schválením voleným orgánem kraje
ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění.
4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně
platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy. V případě vzniku sporů,
budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
a) Příloha č. I: Podrobný popis činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby
b) Příloha č. II: Rozsah prováděných činností (služeb) příjemce v závazku veřejné
služby
c) Příloha č. III: Vzor pro vyúčtování vyrovnávací platby

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu vč. její Přílohy č. I, Přílohy č. II a Přílohy č. III
přečetly, seznámily se s ní, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly a že její obsah
vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
9. INTEMAC svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,
především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v souladu s § 36
odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na jeho 25. zasedání konaném dne 18.2.2016usnesením č. 2364/16/*Z25
V Brně dne 17.3,2016

V Brně dne 29.2.2016

Mgr. Marek Šlapal, v.r., v.z.
náměstek hejtmana
………………………………………….
Jihomoravský kraj

Ing. Radomír Zbožínek, v.r.
jednatel
………………………………………….
Intemac Solutions, s.r.o.

Příloha č. I: Podrobný popis činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby
Provoz budovy výzkumného centra INTEMAC v Kuřimi2

1.

a. zajištění komplexního provozu budovy včetně oprav, ostrahy a údržby majetku
a investiční činnosti,
b. zajištění komplexní administrativy související s provozem budovy,
c. zajištění prostor úplatným poskytováním do užívání technologickým firmám včetně
souvisejících služeb, poskytování nájemních prostor včetně specializovaného
výzkumně vývojového vybavení.
d. vyhledávání firem a posuzování vhodnosti firem pro umístění do centra – přednostně
firmy s vazbami na výzkumné a vývojové aktivity centra INTEMAC,

Rozvojové a výzkumně-vývojové služby pro technologické

2.
firmy

a. Poskytování poradenských, expertních VaV služeb s cílem posílit
konkurenceschopnost technologických firem a to jak vlastními kapacitami
(zaměstnanci), tak s využitím externích partnerů (např. VŠ či jiné odborné subjekty) aktivity zahrnující zkoušky a měření, ověřování funkcí prototypů, expertní činnosti
včetně aktivit v oblasti transferu technologií atd;

b. Konference, semináře, výstavy, workshopy, další akce
Organizace odborných akcí, např. seminářů, workshopů pro technologické firmy;
organizace účasti partnerských firem na takových akcích;
c. Networking
Aktivní podpora propojování technologických firem, investorů, expertů i VaV
organizací s cílem vzniku nových inovačních projektů;
d. Vzdělávací aktivity
a. Posilování dovedností absolventů případně studentů VŠ (v relevantních
případech i SŠ studentů či absolventů) zejm. jejich aktivním zapojováním do
VaV projektů řešených ve spolupráci s firmami.
b. Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků (zejm. VaV) Intemacu i
pracovníků klientů centra;

3.

2

Příprava a realizace rozvojových projektů zaměřených na
rozvoj centra Intemac, zejm. v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti strojírenské

Dříve byl užíván název Kompetenční centrum Kuřim (zkr. KCK)

výrobní techniky (např. projekty podporované Technologickou agenturou ČR, SF
EU a další obdobné).
Příprava a v případě schválení realizace následujících projektů:
a. Projekt Prediktivní systém tepelné regulace pro obráběcí stroje
b. Projekt Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů
c. Projekt Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box
d. Projekt Multifunkční obráběcí centrum s kompozitovou strukturou
e. Projekt Výzkum a vývoj adaptivního měniče pro vysokootáčkové točivé stroje a
pokročilé sensoriky pro turbocirkulátory a expandéry

Vyhledávání nových možností pro realizaci projektů, zejména zpracování studií
proveditelnosti, projektových žádostí a následná realizace schválených projektů
dotovaných ze SF EU, SR ČR a jiných relevantních zdrojů.

Příloha č. II: Rozsah prováděných činností (služeb) příjemce v závazku
veřejné služby
1. Provoz budovy výzkumného centra INTEMAC v Kuřimi
a) Zajistit obsazenost budovy centra Intemac minimálně z 60%.3 plochy určené
k pronájmu.
2. Rozvojové a výzkumně-vývojové služby pro technologické firmy
a) Zajistit dostatečný zájem o služby Intemacu – doložit min. 10 záznamů o spolupráci
s relevantními firmami;
b) Uskutečnit min. dvě činnosti v každé kategorii rozvojových a podpůrných služeb (viz
Příloha I této smlouvy, bod 2., písm. b)-d) pro technologické firmy a provést
vyhodnocení účinnosti a efektivnosti těchto činností
3. Příprava a realizace rozvojových projektů zaměřených na rozvoj centra INTEMAC,
zejm. v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti strojírenské výrobní techniky
a) Realizace projektů financovaných z národních programů a programů Evropské unie –
využití prostředků dotace maximálně do výše minimálního podílu spolufinancování
projektů.

3

Bude-li v řádném termínu dokončeno vybavení budovy technologickým zařízením.

Příloha č. III: Vzor pro vyúčtování vyrovnávací platby
Část A - Podrobný popis činností (služeb) realizovaných v režimu závazku veřejné
služby
Popis realizovaných činností vymezených v Příloze č. I této smlouvy. Měl by být
charakterizován zejména dopad na cílové skupiny a vyhodnocení, zda realizace těchto
činností a v jakém rozsahu bude efektivní v následujícím období.
Část B - Celkové vyhodnocení splnění účelu
Vyhodnocení prováděných činností z pohledu efektivnosti a účelu s využitím indikátorů
uvedených v Příloze č. II této smlouvy. Součástí by mělo být srovnání stanovených indikátorů
a skutečně dosažených hodnot.
Část C- Finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby
Vyúčtování bude předloženo v rozsahu podle následujících tabulek

Realizované
činnosti dle přílohy
č.1 smlouvy

Provoz budovy
výzkumného
centra
INTEMAC
v
Kuřimi

Druh nákladu / výnosu
Nákup majetku – investiční
Nákup majetku – neinvestiční
Materiál
Energie, vodné, stočné
Opravy a udržování majetku
Cestovné
Služby
Mzdy včetně povinných zákonných odvodů
Ostatní náklady *
Zvýhodnění podnájmu pro inkubované firmy
(úč.č.602109)
Nájemné, podnájemné, služby
Výnosy
Prodej majetku
Dotace ze SR ČR a SF EU
Poskytnuté veřejné prostředky **
Ostatní výnosy *
Celkem - investiční náklady
Celkem - neinvestiční náklady
CELKEM ZA ČINNOST

Náklady

Výnosy

* Položka bude podrobně popsána v komentáři k vyúčtování.
** Položka bude podrobně popsána v komentáři k vyúčtování a zahrnuje veškeré platby veřejných subjektů poskytnuté na
zajištění činností Intemac podle Přílohy I.

Realizované
činnosti dle
přílohy č.1
smlouvy

Rozvojové a
výzkumněvývojové
služby pro
technologické
firmy

Druh nákladu / výnosu
Nákup majetku – investiční
Nákup majetku – neinvestiční
Materiál
Energie, vodné, stočné
Opravy a udržování majetku
Cestovné
Služby
Mzdy včetně povinných zákonných odvodů
Ostatní náklady *
Zvýhodnění podnájmu pro inkubované firmy (úč.č.602109)
Nájemné, podnájemné, služby
Výnosy
Prodej majetku
Dotace ze SR ČR a SF EU
Poskytnuté veřejné prostředky **
Ostatní výnosy *

Náklady

Výnosy

Celkem - investiční náklady
Celkem - neinvestiční náklady
CELKEM ZA ČINNOST
* Položka bude podrobně popsána v komentáři k vyúčtování.
** Položka bude podrobně popsána v komentáři k vyúčtování a zahrnuje veškeré platby veřejných subjektů poskytnuté na
zajištění činností Intemac podle Přílohy I.

Realizované
činnosti dle
přílohy č.1
smlouvy

Příprava a
realizace
rozvojových
projektů
zaměřených
na rozvoj
centra
Intemac

Druh nákladu / výnosu
Nákup majetku – investiční
Nákup majetku – neinvestiční
Materiál
Energie, vodné, stočné
Opravy a udržování majetku
Cestovné
Služby
Mzdy včetně povinných zákonných odvodů
Ostatní náklady *
Zvýhodnění podnájmu pro inkubované firmy (úč.č.602109)
Nájemné, podnájemné, služby
Výnosy
Prodej majetku
Dotace ze SR ČR a SF EU
Poskytnuté veřejné prostředky **
Ostatní výnosy *

Náklady

Výnosy

Celkem - investiční náklady
Celkem - neinvestiční náklady
CELKEM ZA ČINNOST
* Položka bude podrobně popsána v komentáři k vyúčtování.
** Položka bude podrobně popsána v komentáři k vyúčtování a zahrnuje veškeré platby veřejných subjektů poskytnuté na
zajištění činností Intemac podle Přílohy I.

Celkem - investiční náklady
CELKEM za činnosti
Celkem - neinvestiční náklady
realizované v
obecném
CELKEM ZA ČINNOSTi
hospodářském
Zisk/ztráta - investiční dotace
zájmu
Zisk/ztráta - neinvestiční dotace
Realizované
činnosti dle
přílohy č.1
smlouvy

Vlastní
komerční
činnost
Intemac

Druh nákladu / výnosu
Nákup majetku - investiční
Nákup majetku - neinvestiční
Materiál
Energie, vodné, stočné
Opravy a udržování majetku
Cestovné
Reprezentace
Služby
Mzdy včetně povinných zákonných odvodů
Ostatní náklady*

Náklady

Výnosy

Ostatní náklady - účetní opravné položky k pohledávkám
Oprávky k nakoupenému majetku
Výnosy
Prodej majetku
Výnosové úroky
Ostatní výnosy*
Celkem - investiční náklady
Celkem - neinvestiční náklady
CELKEM ZA ČINNOST
* Položka bude podrobně popsána v komentáři k vyúčtování.

Celkové vyúčtování ztráty z činností realizovaných v režimu závazku veřejné služby:
DOTACE
INVESTIČNÍ

DOTACE
NEINVESTIČNÍ

CELKEM
DOTACE

Náklady na činnosti realizované v
obecném hospodářském zájmu
Výnosy z činností realizovaných v
obecném hospodářském zájmu
Poskytnuté zálohy vyrovnávací platby
Jihomoravského kraje
Nadměrná platba/ztráta z použití záloh
vyrovnávací platby

Ve slovním komentáři je vhodné popsat jednotlivé druhy nákladů a vlivy, které je
významným způsobem ovlivnily. Doplnit údaje o přepočtený počet zaměstnanců (na plné
úvazky) a v souvislosti s limitem na mzdové náklady uvést podle evidence Českého
statistického úřadu (www.czso.cz) hodnotu průměrné mzdy za předcházející 4 čtvrtletí
a doložit nepřekročení uvedeného limitu.
V této části by měla být obsažena i doložka, že do kalkulovaných nákladů nebyly zahrnuty
neuznatelné náklady, do kterých patří (v případě že nebudou s písemným souhlasem JMK
jinak započteny např. uznáním poměrné části) i náklady na činnosti, u kterých nebyly
naplněny indikátory uvedené v Příloze II této smlouvy.
Nezbytnou součástí této části je u závěrečné zprávy uvedení soupisu všech účetních a dalších
dokladů prokazujících vynaložení finančních prostředků v souvislosti se zajištěním služeb
uvedených v Příloze I této smlouvy. Soupis bude zejména obsahovat číslo a popis dokladu,
částku a podíl uvedené částky na nákladech obsažených v tabulce pro vyúčtování (např. viz
vzor).

*

Příznak uvádí vazbu jednotlivého dokladu na náklady/činnosti uvedené v tabulce pro vyúčtování a to způsobem a v míře
podrobnosti, aby bylo možné identifikovat jednotlivé doklady a částky na činnosti uvedené v Příloze I této smlouvy.
Příznak je volen INTEMAC s ohledem na přehlednost a formu účetní evidence.

Tab. č.1.
Zkratky realizovaných projektů uvedených v Příloze č.1 čl.3. smlouvy

Zkratka
názvu
projektu
999
VZD
PSTR
PROT
TOS
MUS
PSTOS
TMS
X

Název projektu
Činnosti mimo projekty
Vzdělávání v oblasti měření a diagnostiky výrobních strojů
Prediktivní systém tepelné regulace pro obráběcí stroje
Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů
Tiché obráběcí stroje
Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box
Progresivní struktury rámů těžkých obráběcích strojů
Teplotní a mechanická stabilita těžkých obráběcích strojů
Nerozúčtované náklady a výnosy

Tab. č.2.
Číselné označení činností realizovaných v obecném hospodářském zájmu dle Přílohy č.1 této
smlouvy

Číslo
Název činnosti
činnosti
dle Přílohy
č.1
12
Provoz budovy výzkumného centra INTEMAC v Kuřimi
26
Rozvojové a výzkumně-vývojové služby pro technologické firmy
Příprava a realizace rozvojových projektů zaměřených na rozvoj
27
centra Intemac,

Vazba na ustanovení Přílohy
č.1.
Příloha č.1 čl.1. odst. a. – d.
Příloha č.1 čl.2. odst. a. – d.
Příloha č.1 čl.3. odst. a. – g.

29
99

Komerční činnost Intemac
Režijní náklady - nezařaditelné do činn. - rozpočítány na základě
vykázaných hodin na jednotlivé činn.

Tab. č.3.
Zkratky zdrojů kofinancování činnosti Intemac z dalších veřejných zdrojů
Zkratka
zdroje
kofin.
JmK
Vč

Zdroj kofinancování
Jihomoravský kraj
Vlastní činnost

A dále soupis projektů definovaných v čl. 3 Přílohy č. I této smlouvy s uvedením celkového
rozpočtu projektu, minimálního podílu spolufinancování požadovaného konkrétním dotačním
programem, ze kterého je tento projekt spolufinancován a skutečného podílu
spolufinancování ze strany INTEMAC.
Část D - Zpráva pro valnou hromadu Intemac
Část E - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Intemac

