SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY
č. ....................
(uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Název: Zlínský kraj
Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
Číslo účtu: 1827552/0800, Česká spořitelna, a.s.
zastoupený: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
(dále jen „Poskytovatel“)
na jedné straně

a

Název: ....................
Sídlo: ....................
IČO: ....................
DIČ: ....................
bankovní účet pro poskytnutou podporu: ...................., název banky
zastoupený: ....................
(dále jen „Příjemce“)
na druhé straně

se dohodli takto:

Článek 1
Předmět
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci podporu formou dotace (dále jen „podpora“) na realizaci projektu nazvaného: .................... (dále jen „projekt“), evidovaného pod registračním číslem
.....................
2. Příjemce přijímá podporu a zavazuje se provést projekt na svou vlastní odpovědnost a způsobem,
jakým je projekt popsán ve schválené Žádosti o poskytnutí podpory předložené příjemcem. Dále se
zavazuje naplnit závazné ukazatele výstupů definované v čl. 3, odst. 1. této smlouvy.
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Článek 2
Doba realizace
1. Realizaci projektu lze zahájit nejdříve po dni předložení Žádosti o poskytnutí podpory na Krajském
úřadě Zlínského kraje.
2. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději k datu 30. 11. 2015 DT1/ 30. 11. 2016 DT2.

Článek 3
Monitorovací ukazatele výstupů a podmínky realizace projektu
1. Během realizace projektu se příjemce zavazuje dodržet:
a) rozpočet projektu v položkovém členění výdajů dle tabulky v článku 4, odst. 3. této smlouvy, přičemž je povolen celkový přesun v rámci rozpočtu mezi jednotlivými položkami výdajů v rozpětí 15
% celkové výše předpokládaných způsobilých výdajů projektu, který nepovede ke změně účelu
projektu. Tuto skutečnost oznámí příjemce poskytovateli v rámci nejbližší průběžné/závěrečné
zprávy. V případě, že dochází k přesunu mezi jednotlivými položkami výdajů, který je v celkovém
souhrnu vyšší než 15 % celkové výše předpokládaných způsobilých výdajů projektu nebo který
mění účel nebo smysl projektu či se jedná o jinou změnu podstatného charakteru, postupuje příjemce dle článku 12, odst. 3 této smlouvy.
b) závazné ukazatele výstupů nejpozději k datu ukončení realizace projektu, jejichž minimální závazné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce:
Výstup

měrná jednotka

minimální závazná
hodnota

2. Částečné nenaplnění kteréhokoliv měřitelného závazného ukazatele výstupu, maximálně však o
5 %, zůstane-li zachován účel a smysl projektu, nebude považováno za porušení podmínek
smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení článku 4 odst. 5 této smlouvy. Pokud nebudou všechny měřitelné závazného ukazatele výstupu (každý jednotlivě) naplněny alespoň na 95 %, bude poskytovatel
postupovat v souladu s článkem 8 této smlouvy.

Položka (aktivita)

Jednotka

Počet
jednotek

Jednotková cena v Kč
Investiční/neinvestiční

Článek 4
Financování projektu
1. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí .................... Kč, slovy .....................
2. Způsobilé výdaje musí být nezbytné pro realizaci projektu, musí odpovídat zásadám finančního řízení
(zvláště efektivnosti a hospodárnosti), musí být reálné (nemohou mít podobu paušálních částek), musí být skutečně vynaloženy v období realizace projektu specifikovaném v článku 2 této smlouvy, musí
být identifikovatelné, zaevidované v účetnictví příjemce a podložené účetními doklady.
3. Podporu lze použít jen na výdaje projektu specifikované v následující tabulce:

Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z podpory a vyhovují zásadám
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů) nejsou:
 výstavba, rekonstrukce nebo oprava místní komunikace k lokalitám pro novou výstavbu bytových
a rodinných domů,
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výstavba, rekonstrukce nebo opravy nemovitých objektů (včetně sakrálních objektů a jiných
drobných staveb např. pódia, přístřešky, nástřešky, autobusové zastávky apod.),
samostatné realizace dětských hřišť a realizace sportovních hřišť,
vícepráce nad vysoutěženou cenu ve výběrovém řízení na dodavatele,
nákup pozemků,
demolice objektů,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
dlužný úrok, pokuty a finanční sankce,
nákupy pozemků nebo budov,
ztráty ze směnných kurzů,
daně včetně DPH, o jejichž vrácení může příjemce zpětně zažádat,
výdaje na výběrové řízení, výdaje na přípravné studie, nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování žádosti o podporu,
inženýrská činnost, stavební dozor,
dary a výdaje na reprezentaci,
vstupy, které jsou předmětem příspěvku v naturáliích (tj. pozemek, nemovitost, ať již v celku, nebo z části, dlouhodobý finanční majetek a suroviny),
odstupné,
výdaje spojené s likvidací společnosti,
cestovní a osobní náklady (včetně mezd),
výdaje na právní poradenství.

4. Podpora ve formě dotace bude poskytnuta ve výši Kč ...................., slovy ...................., pokud budou celkové skutečné způsobilé výdaje vynaložené na projekt vyšší nebo shodné s celkovými předpokládanými způsobilými výdaji projektu dle článku 4, odst. 1. této smlouvy.
5. Podpora ve formě dotace bude poskytnuta ve výši .................... % celkových skutečných způsobilých výdajů projektu, pokud budou celkové skutečné způsobilé výdaje vynaložené na projekt nižší
než celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu dle článku 4, odst. 1. této smlouvy.
6. Klesne-li výše podpory v souladu s článkem 4 odst. 5 pod 50.000 Kč nebude podpora vyplacena.
7. Podpora bude poskytovatelem poskytnuta příjemci takto:
po realizaci celého projektu, na základě schválené závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva může být
příjemcem předložena až po doložení vzniku všech celkových skutečných způsobilých výdajů vynaložených na realizaci projektu. Žádat o platbu může příjemce nejdříve po úhradě vlastního podílu na
celkové částce skutečných způsobilých výdajů DT1/ po úhradě všech celkových skutečných způsobilých výdajů DT2, vynaložených na realizaci projektu, nejpozději však do 30. 11. 2015 DT1/
30. 11. 2016 DT2. Do 1 měsíce ode dne obdržení platby podpory poskytnuté poskytovatelem na účet
příjemce předloží příjemce poskytovateli doklady prokazující použití finančních prostředků poskytnutých poskytovatelem k úhradě části způsobilých výdajů projektu DT1.
8. Doklady prokazující využití podpory, musí být čitelné a musí být viditelně označeny nápisem „Podpora ZK“.
9. V případě, kdy je zřizovatelem příjemce Zlínský kraj, bude podpora poskytnuta v souladu
s ostatními ustanoveními této smlouvy formou účelově vázaného příspěvku zřizovatele, který bude
zahrnut do závazných ukazatelů výstupů.
10. V případě, kdy je zřizovatelem příjemce obec, bude podpora poskytnuta v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a převedena na účet zřizovatele příjemce. Zřizovatel obratem zašle podporu příjemci.
11. Zbývající část výdajů projektu, která nebude financována podporou Zlínského kraje, musí být financována příjemcem nebo z jiných zdrojů mimo Zlínský kraj v souladu s údaji uvedenými v Žádosti o
poskytnutí podpory a eventuálně specifikovanými v závěrečné zprávě.
12. DPH je pro příjemce způsobilým výdajem za podmínky, že příjemce není plátcem DPH. Pro příjemce,
který je plátcem DPH, je DPH u přijatých plnění, která jsou současně způsobilými výdaji projektu, taktéž způsobilým výdajem v případech, kdy není nárok na odpočet DPH na vstupu ve smyslu zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je přijaté plnění způsobilým výdajem pouze z alikvotní části, pak je daň z přidané hodnoty vztahující se k tomuto
3

plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. Pokud má příjemce podpory u přijatého plnění nárok na odpočet v poměrné části nebo ve výši dle koeficientu, bude způsobilým výdajem část oprávněně neuplatněné DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že v rámci vypořádání DPH k 31.12. dojde ke
změně nároku na odpočet DPH bude tato změna promítnuta i do vyúčtování podpory tak, aby pouze
oprávněně neuplatněná DPH na vstupu byla způsobilým výdajem.
13. V případě, že příjemce není plátce DPH a finanční částky odpovídající DPH jsou posuzovány jako
způsobilé výdaje a následně se stane plátcem DPH a uplatní si nárok na odpočet daně při změně režimu na částky dříve posouzené jako způsobilé výdaje, je povinností žadatele vrátit na účet poskytovatele finanční prostředky v alikvotní výši. Registraci k DPH je příjemce povinen neprodleně oznámit
poskytovateli a do 30 dnů ode dne podání přiznání k DPH, v němž si nárokuje výše zmíněný odpočet, částku vyčíslit, doložit a uhradit.
14. V případech, kdy příjemce je plátcem DPH a podpora bude použita v rámci ekonomické činnosti pro
plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce
CZ-CPA 41 až 43 – poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona č.235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a daň z přidané hodnoty je uznatelným výdajem, bude výše DPH doložena příjemcem poskytovateli podpory těmito doklady:
-

vnitřním účetním dokladem s vyčíslením částky DPH,
daňovým přiznáním k DPH,
výpisem z evidence pro účely daně z přidané hodnoty,
bankovním výpisem.
Článek 5
Povinnosti příjemce při zajišťování publicity poskytovatele

1. Příjemce se zavazuje v souvislosti s realizací projektu prezentovat Zlínský kraj (nikoliv Krajský úřad
Zlínského kraje) jako poskytovatele (uvede, že realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje) způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku.
2. Povinnost příjemce při zajišťování publicity poskytovatele je považována za splněnou pokud příjemce
uskuteční prezentaci poskytovatele dle odst. 4. a 5. tohoto článku a současně alespoň jedním dalším
způsobem podle výčtu v odstavci 3. tohoto článku.
Nelze-li poskytovatele vzhledem k povaze projektu prezentovat podle odstavce 4. tohoto článku, je
povinnost příjemce při zajišťování publicity poskytovatele považována za splněnou, pokud příjemce
uskuteční prezentaci poskytovatele podle odstavce 5. tohoto článku a současně alespoň dvěma dalšími způsoby z výčtu uvedeného v odstavci 3. tohoto článku.
Nelze-li poskytovatele vzhledem k povaze projektu prezentovat podle odstavce 5. tohoto článku, je
povinnost příjemce při zajišťování publicity poskytovatele považována za splněnou, pokud příjemce
uskuteční prezentaci poskytovatele podle odstavce 4. tohoto článku a současně alespoň dvěma dalšími způsoby z výčtu uvedeného v odstavci 3. tohoto článku.
Nelze-li poskytovatele vzhledem k povaze projektu prezentovat podle odstavce 4. ani 5. tohoto článku, je povinnost příjemce při zajišťování publicity poskytovatele považována za splněnou, pokud příjemce uskuteční prezentaci poskytovatele alespoň třemi způsoby z výčtu uvedeného v odstavci 3. tohoto článku.
3. Za podmínek uvedených v odst. 2. tohoto článku provede příjemce prezentaci poskytovatele některými prostředky z tohoto výčtu:
a) obecní zpravodaj (doloží se originálem nebo kopií příslušného článku a informací, kdy byl publikován),
b) úřední deska (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna s uvedením doby uveřejnění),
c) televizní informační kanál (doloží se písemnou informací o datu a čase, kdy byla informace v médiu uvedena a text této informace),
d) internetové stránky (doloží se odkazem na příslušné stránky s uvedením, kdy byla informace zveřejněna),
e) regionální tisk (doloží se originálem či kopií příslušného článku a informací, kdy byl publikován)
f) billboard (doloží se fotografií a informací o období vyvěšení),
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g) obecní rozhlas (doloží se přepisem hlášeného textu a informací o datu, kdy byla informace hlášena),
h) výroční zpráva (doloží se originálem nebo kopií této zprávy či její části obsahující prezentaci poskytovatele),
i) pamětní deska (doloží se fotografií a informací o datu umístění této desky),
j) propagační předměty (doloží se předložením propagačního předmětu),
k) periodikum vydávané příjemcem ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů (doloží se originálem nebo kopií příslušného článku a informací, kdy byl publikován),
l) informační tabule příjemce (např. nástěnka), (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna
s uvedením doby uveřejnění).
4. Příjemce se zavazuje předem písemně informovat poskytovatele o konání všech akcí pořádaných
v souvislosti s realizací projektu (tisková konference, seminář, slavnostní zahájení provozu, odhalení
stavby apod.) a umožnit účast na těchto akcích členům Zastupitelstva Zlínského kraje, případně určeným zaměstnancům Zlínského kraje zařazeným do Krajského úřadu a poskytnout jim prostor pro
prezentaci Zlínského kraje zejména v mluvených vstupech apod. Poskytovatel bude o konání uvedených akcí informován zasláním pozvánky či přehledu všech akcí konaných v souvislosti s realizací
projektu (postačí elektronickou formou). (Tento typ publicity se považuje za splněný, pokud bude poskytovatel o konání akce s možností zástupce poskytovatele na této akci vystoupit informován, i pokud tato možnost ze strany poskytovatele využita nebude).
5. Příjemce se zavazuje na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných médiích (CD, DVD apod.)
zhotovených po uzavření této smlouvy v rámci realizace projektu, a na viditelných místech při realizaci podporovaného účelu uvádět značku Zlínského kraje v předepsaném formátu. Příjemce je povinen
poskytnout poskytovateli přiměřený prostor pro prezentaci Zlínského kraje v tiskovinách a elektronických či jiných médiích dle předchozí věty (úvodní či závěrečné slovo apod.).(Doloží se originálem tiskoviny a fotografií značky umístěné na viditelném místě při realizaci projektu. Tento typ publicity se
považuje za splněný i tehdy, pokud s ohledem na charakter projektu je možná prezentace jen jedním
z uvedených způsobů, tedy buď byla-li značka umístěna na některém z výše uvedených médií či na
viditelném místě při realizaci projektu).
6. Příjemce je povinen v dostatečném předstihu předložit Odboru Kancelář hejtmana, oddělení tiskové
Krajského úřadu Zlínského kraje elektronickou formou (na adresu propagace@kr-zlinsky.cz) žádost o udělení souhlasu pro užití značky Zlínského kraje 1 a následně předložit elektronickou formou
(na adresu propagace@kr-zlinsky.cz) náhledy konečné verze tištěných materiálů a jiných propagačních předmětů k odsouhlasení.
7. Doklady o prezentaci poskytovatele předkládá příjemce společně se závěrečnou zprávou.
Článek 6
Další závazky příjemce finanční podpory
1. Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související s projektem,
na který bude poskytnuta podpora, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický znak u všech aktuálních účtů projektu), na samostatné hospodářské středisko nebo na samostatnou zakázku. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je (nebo není) vykazován na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o finančních tocích projektu.
2. Závěrečná zpráva musí být v souladu se standardními formuláři těchto dokumentů, který bude příjemci zaslán na požádání u kontaktní osoby poskytovatele.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup
do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti.
Příjemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při
kontrolách nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání účetní
doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě realizace projektu.
1

Žádost je ke stažení na www.kr-zlinsky.cz, sekce O kraji, podsekce Symboly Zlínského kraje
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Příjemce je povinen přijímat nápravná opatření, která vzejdou z kontrol a monitorování projektu, a to
v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a v souladu s §18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, informovat o splnění nápravného opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.
4. Při výběru dodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci projektu, je příjemce povinen postupovat
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a je
povinen umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku jím pověřeným pracovníkem, která podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a u zakázky, která zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá, poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky.
5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není příjemce oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu poskytovatele.
V případě zrušení příjemce bez likvidace je příjemce povinen s předchozím souhlasem poskytovatele
převést práva a závazky vyplývající ze smlouvy na svého právního nástupce, pokud nedošlo k jejich
automatickému přechodu.
6. Příjemce je dále povinen:
a) neprodleně informovat poskytovatele o změnách, které ovlivňují jeho ekonomickou sféru (např.
změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkursu/úpadku, výkon rozhodnutí, zahájení insolvenčního řízení apod.),
b) písemně oznámit poskytovateli každé porušení rozpočtové kázně, a to do 10 dnů ode dne, kdy
toto porušení zjistil,
c) zajistit, aby všechny údaje, které uvádí poskytovateli, byly vždy úplné a pravdivé,
d) zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví o projektu po dobu 10 let
ode dne vyplacení poslední části podpory,
e) zajistit si smluvně s nositeli chráněných práv duševního vlastnictví, vzniklých v souvislosti
s realizací projektu, možnost volného nakládání s těmito právy,
f) zajistit, aby realizace projektu proběhla v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí, atd.),
g) zacházet s majetkem spolufinancovaným z podpory s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení,
h) dohodnout s dodavateli v rámci projektu fakturační podmínky tak, aby byla doložena účelovost
faktur včetně specifikace jednotlivých způsobilých výdajů,
i) zachovávat důvěrnost zpráv a jakýchkoliv dokumentů, informací či jiných materiálů, které mu byly
poskytnuty poskytovatelem jako důvěrné,
j) zajistit udržitelnost výstupů projektu (např. nezcizit výstupy projektu) po dobu minimálně pěti let
od finančního ukončení projektu (tj. od vyplacení poslední části podpory poskytovatelem).
Článek 7
Závazky poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje, že:
1. V případě poskytnutí průběžné/závěrečné zprávy, u které nezjistil jakékoliv nedostatky, schválí tuto
zprávu bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 22 pracovních dnů od jejího obdržení, resp. od odstranění nedostatků příjemcem a po jejím schválení vystaví bez zbytečného odkladu platební příkazy
a provede platby ve prospěch účtu příjemce.
2. Zachová důvěrnost zpráv a jakýchkoliv dokumentů, informací či jiných materiálů, které mu byly poskytnuty příjemcem jako důvěrné. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčeno.
Článek 8
Sankční opatření v případě nedodržení podmínek smlouvy ze strany příjemce
1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s
ustanovením § 22 (§ 28 v případě příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Při porušení povinností uvedených v článku 5. této smlouvy příjemcem se nejedná o porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, příjemce má však nárok na podporu pouze ve výši 95 % z výše podpory dle
článku 4. této smlouvy.
3. Pokud byla podpora vyplacena před předložením závěrečné zprávy, je příjemce povinen při porušení
povinností uvedených v článku 5. této smlouvy vrátit částku ve výši 5 % z výše podpory dle článku 4
této smlouvy ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy byl poskytovatelem písemně informován o nesplnění
svých povinností dle článku 5. této smlouvy.
4. V případě podstatného porušení povinnosti stanovené touto smlouvou příjemcem (zejména nedodržení stanovených lhůt či závazných ukazatelů výstupů (tím není dotčeno ustanovení článku 12 odst.
2 smlouvy), kdy se nejedná o porušení rozpočtové kázně, je poskytovatel oprávněn písemně smlouvu
vypovědět (s výjimkou porušení článku 5). V takovém případě ztrácí příjemce nárok na poskytnutí
podpory. Poskytovatel dále postupuje dle článku 9 Ukončení smlouvy.
Článek 9
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
b) poruší pravidla veřejné podpory,
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstat souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této
Smlouvy,
f) je v likvidaci,
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory,
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem.
4. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět také v případě, že v důsledku pochybení na straně
příjemce došlo v průběhu akce k těžké újmě na zdraví, případně smrti účastníka této akce. (tato věta
se použije pouze v případě hromadných akcí, např. Barum rallye atp.).
5. V případě, že došlo k některé ze skutečností uvedené v předchozích ustanoveních tohoto článku, je
poskytovatel oprávněn pozastavit proplacení podpory. Stejně tak je poskytovatel oprávněn postupovat i v případě pouhého podezření, že došlo k některé ze skutečností uvedené v předchozích ustanoveních tohoto článku.
6. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje
poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
7. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
8. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
9. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním
všech práv a povinností Smluvních stran.
10. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro
podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém přípa7

11.

12.
13.

14.

dě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti
výpovědi.
Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnouli se smluvní strany jinak.
Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na
účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10
Společná ustanovení
1. Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:
a) si je vědom následků vzniklých uvedením nepravdivých údajů, které by vedly k případnému neoprávněnému čerpání finančních prostředků Zlínského kraje,
b) si je vědom důsledků porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
c) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání příjemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce či členem statutárního orgánu příjemce právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tuto podmínku musí příjemce splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, si je vědom, že poskytnutá podpora nesmí za žádných okolností přinést příjemci podpory zisk a je omezena výší
částky potřebné k vyrovnání příjmů a výdajů projektu,
d) není v prodlení se splněním povinnosti stanovené pravomocným rozhodnutím vydaným poskytovatelem dle zvláštních právních předpisů, nebo není v prodlení se splněním smluvního závazku
vůči poskytovateli,
e) vůči jeho majetku ani majetku případné(ých) partnerské(ých) organizace(í) není prohlášen konkurs dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, nebo nebyl v předchozích třech letech
návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, či nebyl konkurs zrušen
z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu případně mu nebylo povoleno vyrovnání či nebyla zavedena nucená správa nebo není příjemce v likvidaci; pokud je příjemce fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu nebyl v předchozích třech letech uložen soudem
nebo správním orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti,
f) vůči jeho majetku ani majetku případné(ých) partnerské(ých) organizace(í) neprobíhá insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující k uspokojení věřitelů (zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
ve znění pozdějších předpisů),
g) nemá a ani případná(é) partnerská(é) organizace v evidenci daní zachycen daňový nedoplatek
nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a
to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, podnikání či bydliště, pokud jím
není Česká republika,
h) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem podpory,
i) řešením projektu neporuší autorská a průmyslová práva třetích osob ve smyslu zákona
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č.527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
j) má zajištěny finanční zdroje na spolufinancování projektu ve stanovené výši a struktuře (neakceptovatelné je spolufinancování prostřednictvím leasingu),
k) oznámí bez zbytečného odkladu Poskytovateli veškeré změny v údajích, uvedených v této Žádosti o poskytnutí podpory v průběhu jejího posuzování,
l) již nebyla schválena jemu ani jeho partnerům podpora od Zlínského kraje na realizaci předkládaného projektu.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě závažných a řádně zdůvodněných příčin iniciovat změny
smlouvy, resp. vypovědět smlouvu podáním dvouměsíční písemné výpovědi. V tomto případě není
povinen platit příjemci finanční náhradu a příjemce má nárok pouze na vyplacení podpory v hodnotě
dokončené části projektu ke dni podání výpovědi smlouvy.
Článek 11
Kontaktní adresy
1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Ing. Marcela Polepilová, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, tel.:
577 043 831, e-mail: marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz.
2. Jako kontaktní místo příjemce se pro účely této smlouvy stanovuje: obec, ulice, čp., PSČ, obec, titul,
jmeno, prijmeni, tel., e-mail.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce:
a) souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě, a to v rozsahu: jméno/název, adresa trvalého bydliště/sídlo, předmět a výše podpory podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů,
b) na sebe bere veškerou odpovědnost za škodu, kterou by způsobil řešením a realizací projektu na
autorských a průmyslových právech třetích osob ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemci podpory je dána možnost upravit a změnit projekt bez předchozího souhlasu poskytovatele
za předpokladu, že změny nejsou podstatného charakteru tj.
a) změna banky/bankovního účtu,
b) změna adresy sídla příjemce/zřizovatele,
c) změna statutárního orgánu/kontaktní osoby,
d) změna názvu zřizovatele,
e) změna názvu příjemce,
f) změna příjemce podpory v případě jeho zániku, za podmínky že dojde k přechodu všech práv a
povinností z původního příjemce na nového (např. sloučení příspěvkových organizací),
g) přesun v rámci rozpočtu, který mezi jednotlivými položkami výdajů nepřekračuje 15 % celkových
předpokládaných způsobilých výdajů na realizaci projektu,
h) přesun v čerpání mezi etapami projektu při dodržení minimálních závazných ukazatelů výstupů
za etapu (při realizaci víceetapových projektů),
i) změna v realizaci dílčí aktivity při dodržení minimálních hodnot závazných ukazatelů výstupů,
j) částečné nenaplnění závazných ukazatelů výstupů (maximálně však o 5 % jednotlivého závazného ukazatele výstupu),
k) změna doplňkových ukazatelů výstupů vyplněných v Žádosti o poskytnutí podpory,
l) změna zdrojů nebo výše podílů těchto zdrojů na financování projektu (mimo podpory Zlínského
kraje),
m) změna harmonogramu realizace projektu, či prodloužení realizace projektu dle žádosti (změnou
harmonogramu ani prodloužením realizace projektu nesmí dojít k překročení nejzazšího data pro
ukončení fyzické realizace projektů v rámci podprogramu stanoveného v článku 2 odstavce 2
Smlouvy o poskytnutí podpory v rámci podprogramu).
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To vše za podmínky zachování smyslu a účelu projektu. Nepodstatnou změnu projektu musí příjemce písemně oznámit poskytovateli v nejbližší průběžné/závěrečné zprávě projektu.
3. Veškeré podstatné změny projektu podléhají schválení poskytovatele a v případě schválení poskytovatelem se provedou formou písemného dodatku ke smlouvě. Žádost o změnu smlouvy musí být příjemcem, jehož podpora byla schválena RZK doručena poskytovateli před koncem lhůty pro realizaci
projektu tak, aby zbylo nejméně 30 kalendářních dnů na vypracování dodatku. Žádost o změnu
smlouvy musí být příjemcem, jehož podpora byla schválena ZZK doručena poskytovateli nejpozději
30 kalendářních dnů před datem jednání Zastupitelstva Zlínského kraje, které předchází datu ukončení realizace podprogramu.
4. Příjemce je oprávněn písemně odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od této smlouvy, pokud nebyla podpora nebo jakákoliv její část příjemci dosud vyplacena. Pokud již byla podpora nebo jakákoliv její část
příjemci vyplacena a příjemce odstoupí od této smlouvy, je povinen vyplacenou část dotace vrátit na
účet poskytovatele nejpozději ke dni doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli. Nebude-li dotace
poskytovateli vrácena v termínu dle přechozí věty, bude postupováno dle ustanovení článku 8 odst. 1
této smlouvy. Případný převod práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu (změna
příjemce) podléhá schválení poskytovatelem a poté musí být uzavřena nová smlouva.
5. Případné spory budou řešeny ve smyslu obecně závazných platných právních předpisů.
6. Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení
obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Příjemce prohlašuje, že se s podmínkami uvedenými v této smlouvě seznámil a zavazuje se, že se jimi
bude řídit.
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:

Zastupitelstvo Zlínského kraje

Datum jednání a číslo usnesení:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce:
Datum jednání a číslo usnesení:

Ve Zlíně dne ...................................

V ......obec.................. dne ...................................

za poskytovatele

za příjemce

......................................
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

......................................
(titul, jmeno a prijmeni)
(funkce)
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