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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Obec Velké Přílepy, se sídlem Velké Přílepy, Pražská 162, PSČ: 25264, IČO: 00241806, 

zastoupená Věrou Čermákovou, starostkou, bankovní spojení – číslo účtu: ………………….. 

(…….. a.s.) (do závorky uvést celý název banky) 

na straně jedné (dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

(v případě právnické osoby: ) 

… (název),  se sídlem … (sídlo opisovat pokud možno přesně z evidence, kde je právnická 

osoba vedena, např. z obchodního rejstříku, z registru ekonomických subjektů apod.), IČ: ..., 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem  v … pod spisovou značkou … (údaje o 

zápisu v OR se budou uvádět jen u osob, které tam jsou zapsané), zastoupená … (jméno a 

příjmení zástupce), … (uvedení funkce zástupce, pokud půjde o statutární orgán, např. 

jednatel, předseda představenstva, statutární ředitel, předseda spolku apod.; případně uvedení 

odkazu na plnou moc, pokud zástupcem bude zmocněnec na základě plné moci, v takovém 

případě musí být plná moc přílohou smlouvy), bankovní spojení – číslo účtu: … (…název 

banky vedoucí účet – opsat přesně z obchodního rejstříku)  

 

(v případě fyzické osoby - nepodnikající: ) 

… (jméno a příjmení), datum narození: …, adresa bydliště: …, bankovní spojení – číslo účtu: 

… (…(název banky vedoucí účet – opsat přesně z obchodního rejstříku))  

 

(v případě fyzické osoby - podnikající: ) 

… (jméno a příjmení), datum narození: …, IČ: …, adresa bydliště: …, se sídlem …(sídlo 

opisovat pokud možno přesně z evidence, kde je právnická osoba vedena, např. 

z živnostenského rejstříku apod.), bankovní spojení – číslo účtu: … (…(název banky vedoucí 

účet – opsat přesně z obchodního rejstříku))  

na straně druhé (dále jen „příjemce“) (v případě, že na straně příjemce bude vystupovat více 

osob, například manželé nebo spoluvlastníci, je třeba uvádět: oba/všichni na straně druhé 

(dále jen „příjemce“)) 

 

tuto 

smlouvu č. …........./2019 

o poskytnutí účelové dotace 

 

I. 

Předmět smlouvy, účel dotace, výše dotace a doba poskytnutí 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v dále specifikované 

výši a k dále vymezenému účelu a příjemce se zavazuje dotaci přijmout, použít ji k 

vymezenému účelu a splnit i ostatní podmínky sjednané v této smlouvě. 

2. Dotaci podle této smlouvy poskytuje poskytovatel v rámci dodatečného dotačního 

programu poskytovatele s názvem „Jednorázové projekty v roce 2019“ na podkladě 

žádosti příjemce o dotaci ze dne … (vyplnit datum sepsání žádosti). Příjemce potvrzuje, 

že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé. Příjemce si je vědom možné trestní 

odpovědnosti za uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, případně za 

zamlčení podstatných údajů v žádosti, a také možné trestní odpovědnosti za použití 

prostředků získaných dotací na jiný než určený účel (§ 212 tr. zákoníku).  
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3. Výše dotace činí …, Kč a poskytovatel se zavazuje poukázat uvedenou finanční částku 

příjemci bezhotovostním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 

do …. dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

4. Dotace je poskytována z rozpočtu obce a její součástí nejsou peněžní prostředky kryté ze 

státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu ani z Národního fondu. (Pokud by součástí 

dotace byly prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z 

Národního fondu je nutné uvést výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí.) 

5. Účelem, na který je dotace poskytována je úhrada nákladů spojených s realizací projektu 

příjemce s názvem „…“ (vyplnit název projektu z žádosti o dotaci) popsaného v příloze 

č. 1 této smlouvy (dále též jen „projekt“). Uvedeného účelu musí příjemce dosáhnout ve 

lhůtě sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

 

II. 

Doba pro dosažení účelu dotace, vrácení nepoužitých peněžních prostředků 

1. Smluvní strany sjednávají dobu, v níž má být dosaženo účelu stanoveného 

v předcházejícím článku tak, že uvedeného účelu musí být dosaženo do 31.12.2019 (uvést 

konkrétní datum, které bude souladné s ustanovením čl. IX. odst. 4 dotačního programu – 

tam aktuálně je, že: „Poskytnutou dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých nákladů 

projektu vynaložených (uhrazených) příjemcem v kalendářním roce 2019“). Uvedená 

doba je zároveň dobou, do kdy je příjemce oprávněn dotaci vyčerpat. 

2. Finanční prostředky z dotace lze použít pouze na úhradu nákladů vzniklých v období od 

1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 … (vyplnit buď konkrétní datum třeba i v minulosti nebo text 

„uzavření této smlouvy“) do dne uvedeného v předcházejícím odstavci (tj. do termínu 

stanoveného pro dosažení účelu). 

3. Nepoužité peněžní prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do dne stanoveného v čl. III. odst. 4 této 

smlouvy pro finanční vypořádání dotace. Příjemce bere na vědomí, že porušení této 

povinnosti je porušením rozpočtové kázně. 

4. Příjemce povinen vrátit odpovídající část dotace také v případě, že skutečně vynaložené 

způsobilé náklady na projekt budou nižší než předpokládané způsobilé náklady uvedené v 

žádosti o dotaci a/nebo výdaje hrazené z vlastních zdrojů příjemce nedosáhnou stanovené 

minimální spoluúčasti příjemce dotace na financování projektu. 

 

III. 

Podmínky, které je příjemce povinen splnit při použití dotace – práva a povinnosti 

příjemce 

1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy a 

je povinen dodržet ujednání v čl. II. této smlouvy a tam sjednané termíny. 

2. Příjemce je oprávněn použít peněžní prostředky z dotace pouze k úhradě způsobilých 

nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace. Způsobilým nákladem pro 

účely této smlouvy je náklad, který lze financovat z dotace poskytnuté podle této 

smlouvy při kumulativním splnění následujících podmínek:  

a) vznikl příjemci v období od … (vyplnit stejně jako v čl. II. odst. 2) do dne uvedeného 

v čl. II. odst. 1 této smlouvy (nejpozději v tento den byl uhrazen), 

b)  byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle článku I. odst. 5 této smlouvy a 

ostatními podmínkami této smlouvy, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, v platném znění, 

d) je způsobilý (uznatelný) i z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

v platném znění, pokud nebyly touto smlouvou stanoveny výjimky, 
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e) byl zanesen v účetnictví, resp. daňové evidenci příjemce, je identifikovatelný a 

podložený účetními záznamy. 

3. Pro vyloučení pochybností sjednávají smluvní strany, že finanční prostředky z dotace 

nelze použít k úhradě nezpůsobilých nákladů, jimiž se pro účely této smlouvy rozumí 

zejména náklady, které byly příjemcem vynaloženy na: 

a) jakékoli investiční náklady,  

b) daň z přidané hodnoty na vstupu u příjemce, který je plátcem daně z přidané hodnoty a 

má nárok na odpočet DPH na vstupu (to platí i v případě, kdy příjemce nárok na 

odpočet DPH na vstupu neuplatnil), 

c) daně a dotace, 

d) poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, 

e) celní, správní a soudní poplatky a dovozní přirážky, 

f) náklady na reprezentaci a pohoštění,  

g) pokuty, úroky z prodlení a penále,  

h) manka a škody,  

i) převody podílů na výsledku hospodaření společníkům, 

j) úhradu ztráty z minulých let,  

k) tvorbu rezerv, 

l) členské poplatky do zájmových organizací, 

m) příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na penzijní a životní připojištění, 

n) pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl 

a sbírek,  

o) pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

p) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,  

q) odvody do sociálního fondu a jiných fondů, 

r) odstupné nad rámec povinností stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění), 

s) odměny vyplácené členům dozorčí rady,  

t) cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,  

u) úhradu směnek,  

v) závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených 

cenných papírů a vkladů,  

w) závazky z koupě podniku, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,  

x) tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia,  

y) akontaci leasingu, leasingových splátek a nájem věcí s následným odkupem,  

z) splácení bankovních úvěrů, s tím souvisejících bankovních poplatků, úroků z 

bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí. (konkrétní nezpůsobilé náklady je 

třeba doplnit dle situace, výše uvedené je jen příkladný výčet) 

4. Smluvní strany sjednávají, že finanční vypořádání dotace (dále též jen „Finanční 

vypořádání“) je příjemce povinen předložit poskytovateli do 31. 12. 2019 (uvést 

konkrétní datum) v případě zpoždění vzhledem k datu konání akce lze na písemnou 

žádost vyúčtovat nejpozději do 15. 1. 2020. 

Příjemce je povinen zpracovat Finanční vypořádání tak, že vyplní formulář „Vyúčtování 

dotace poskytnuté z rozpočtu obce Velké Přílepy“ tvořící přílohu č. 2 této smlouvy a 

přiloží k němu kopie dokladů o způsobilých nákladech projektu, na které použil 

prostředky z dotace, a kopie dokladů o úhradě těchto nákladů.  

5. Pokud je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v 

platném znění, je povinen vést je řádně. Pokud je příjemce povinen vést daňovou 

evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, je povinen 
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vést ji řádně. Příjemce se zavazuje vést evidenci čerpání dotace odděleně od ostatního 

účetnictví, resp. daňové evidence.  

6. Příjemce je povinen využít dotaci hospodárně, účelně a efektivně ve smyslu zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.  

7. Příjemce nesmí dotaci nebo její část poskytnout jiným osobám s výjimkou případů, kdy 

půjde o přímou úhradu způsobilých nákladů. 

8. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli veškeré skutečnosti, které mohou mít 

vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn údajů o příjemci (např. změna sídla, 

bankovního účtu apod.), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 

takové skutečnosti nastanou. 

9. Porušení dále uvedených podmínek příjemcem je považováno za méně závažné porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, za které poskytovatel uloží příjemci 

odvod za porušení rozpočtové kázně v rozsahu uvedeném níže u každého porušení 

povinností: 

a) prodlení s podáním Finančního vypořádání kratší než 30 dnů (oproti termínu podle čl. 

III. odst. 4 této smlouvy) – odvod: 5% - 50% z výše dotace, 

b) porušení povinnosti podat Finanční vypořádání řádně (v rozsahu, způsobem a s 

náležitostmi dle čl. III. odst. 4 této smlouvy) – odvod: 5% - 50% z výše dotace, 

c) porušení povinnosti oznámit skutečnosti dle odst. 8 tohoto článku – odvod: 5% - 30% 

z výše dotace. 

10.  Příjemce je povinen zajistit povinnou publicitu, logo obce, v propagačních materiálech. 

 

IV. 

Povinnosti příjemce – právnické osoby v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby 

s likvidací 

Příjemce – právnická osoba je povinen v případě přeměny příjemce nebo v případě zrušení 

příjemce s likvidací: 

a) oznámit tyto skutečnosti poskytovateli do 15 dnů ode dne rozhodnutí příslušného orgánu 

příjemce o přeměně nebo ode dne vstupu do likvidace, a 

b) zpracovat Finanční vypořádání ke dni rozhodnutí příslušného orgánu příjemce o přeměně 

nebo ke dni vstupu do likvidace, a toto předložit poskytovateli do 15 dnů ode dne 

rozhodnutí příslušného orgánu příjemce o přeměně nebo ode dne vstupu do likvidace, a  

c) vrátit tu část dotace, která nebyla vyčerpána před rozhodnutím příslušného orgánu 

příjemce o přeměně nebo přede dnem vstupu do likvidace. 

 

V. 

Ostatní ujednání 

1. V případě porušení rozpočtové kázně příjemcem postupuje poskytovatel podle ustanovení 

§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, ve spojení se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 

2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití účelové dotace dle této smlouvy podle 

příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, v platném znění, a příjemce se zavazuje poskytovateli 

provedení kontroly umožnit. 

3. Příjemce souhlasí s tím, aby poskytovatel tuto smlouvu v celém jejím rozsahu (tedy i 

s údaji umožňujícími identifikaci příjemce) zveřejnil, zejména v souvislosti s plněním 

svých povinností podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, povinností podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, případně v souvislosti s plněním dalších povinností 
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k uveřejnění smluv plynoucích z jiných právních předpisů. Příjemce bere na vědomí, že 

smlouva bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu). 

4. Podpisem této smlouvy příjemce jako subjekt údajů potvrzuje, že poskytovatel jako 

správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 

Sb., v platném znění, týkající se zejména provádění zpracování osobních údajů příjemce. 

Příjemce jako subjekt údajů rovněž prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných 

práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou, 

zejména práv dle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Příjemce uděluje 

poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely projednání této smlouvy 

v orgánech poskytovatele, zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření a plnění této 

smlouvy. Poskytovatel se zavazuje při správě osobních údajů příjemce využívat tyto 

osobní údaje a nakládat s nimi pouze k účelu sjednanému touto smlouvou a v souladu se 

zákonem. (Tento odstavec se použije jen v případě, že příjemcem bude fyzická osoba.) 

5. Příjemce bere na vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy je podporou de minimis 

ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013, o použití článků 107 a 

108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Úředním 

věstníku L 352/1 dne 24. 12. 2013). (Tento odstavec se uvede pouze v případě, že se 

jedná o podporu de minimis ve smyslu Nařízení Komise.) 

 

VI.  

Ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou je možné ukončit dohodou smluvních stran, 

přičemž příjemce je povinen vrátit dotaci bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne uzavření dohody o 

ukončení smluvního vztahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do dne 

uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že příjemce porušil 

své povinnosti, které mu ukládá tato smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. 

Poskytovatel je rovněž oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět, pokud: 

a) příjemce, některá osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, nebo jiná osoba 

oprávněná jednat jménem příjemce (např. zaměstnance, zmocněnec) byl/a odsouzen/a 

za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností 

příjemce, nebo za trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením této smlouvy, 

případně s podáním žádosti o dotaci, 

b) příjemce poruší pravidla veřejné podpory, 

c) proti příjemci bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo 

d) příjemce v souvislosti se žádostí o poskytnutí dotace nebo v souvislosti s uzavřením 

této smlouvy uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje. 

4. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc a 

počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Poskytovatel ve výpovědi vždy uvede důvod, pro který smlouvu vypovídá. V případě 

ukončení vztahu založeného touto smlouvou výpovědí je příjemce povinen vrátit dotaci 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 

14 dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany sjednávají, že všichni účastníci této smlouvy na straně příjemce jsou 

z této smlouvy oprávněni a povinni společně a nerozdílně. (Toto ustanovení se použije 
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pouze v případě, že na straně příjemce bude vystupovat více osob, např. manželé, 

sourozenci apod. Bude-li příjemcem pouze jedna osoba, tento odstavec se vypustí.) 

2. Tato smlouva je vyhotovena v ….. stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý 

z účastníků této smlouvy. (Účastníkem smlouvy je každá osoba v záhlaví smlouvy 

uvedená. Na straně příjemce tedy může vystupovat více účastníků, např. v případě 

manželů. Jestliže příjemcem dotace budou manželé, má smlouva celkem 3 účastníky – 

obec na straně poskytovatele a 2 manžele na straně příjemce.) 

3. Změny této smlouvy vyžadují formu písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě. 

 

Příloha č. 1 – popis projektu příjemce (viz žádost o dotace, např. jak se povedl, přínos, počet 

zúčastněných osob apod.) 

Příloha č. 2 – formulář „Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu obce Velké Přílepy“ 

Příloha č. 3 – plná moc pro zástupce příjemce (tato příloha se bude přikládat pouze v 

případě, že příjemce bude zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Pokud bude za 

příjemce jednat jeho statutární orgán, bude mít smlouva pouze přílohu č. 1 a přílohu č. 2.) 

 

Velké Přílepy ………. 

 

 

 

 

 

….............................     …................................. 

poskytovatel      příjemce   

Obec Velké Přílepy     …   

Věra Čermáková, starostka   … 

 

 

 

(Pokud by výše dotace byla vyšší než 50 000 Kč v jednotlivém případě, muselo by o jejím 

poskytnutí a uzavření této smlouvy rozhodnout zastupitelstvo obce – viz § 85 písm. c) zákona 

o obcích: „Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních: …c) poskytování 

dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým 

osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,“ , a kromě toho by se smlouva musela i 

zveřejnit – viz § 10d zákona č. 250/2000 Sb.: „Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce 

způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud 

uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 

Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím 

dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna 

nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.“. Smlouva by tak musela obsahovat doložku o jejím 

schválení v zastupitelstvu.) 

 


