Příloha č. 2 k Programu

Stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace
č. DOT/61/05/……/2023
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha l
zastoupené: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP
IČO: 00 06 45 81
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6
číslo účtu: 5157998/6000
DIČ: CZ00064581
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. název právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby: xxxxxxx
jméno a příjmení, funkce zástupce právnické osoby: xxxxx
datum narození fyzické osoby: xxxxx
sídlo/ (adresa bydliště): xxxxxxx
IČO: xxxx/č. registrace:
bankovní spojení: xxxxxxx
číslo bankovního účtu: xxxxxxx
(dále jen „příjemce“)
(dále jen „smlouva“)
Čl. I
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace příjemci, tj. účelově vázaných finančních
prostředků příjemci z rozpočtu poskytovatele ve výši xxx,- Kč (slovy xxxxxx korun českých),
dále jen „dotace“ na realizaci projektu uvedeného v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
této smlouvy (dále jen „účel“). Projekt je součástí „Programu celoměstské podpory
vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2023“ schválený usnesením Rady
hlavního města Prahy č. 1895 ze dne 01.08.2022 v souladu s ustanovením § 10c zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „Program“).
2. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy
schválila Rada/Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. … ze dne ……...
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3. Projekt uvedený v odst. 1 kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie, uvedená částka není poskytována v režimu de minimis
podle nařízení Komise č. 1407/2013/EU ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, s čímž příjemce souhlasí.
V případě poskytnutí finančních prostředků v režimu de minimis bude dotace poskytovatelem
zaznamenána v registru de minimis podle § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. II
Práva a povinnosti poskytovatele
1. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy
do 30 kalendářních dnů po nabytí její účinnosti.
2. Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne
27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES („GDPR“) účinného od 25. května 2018
je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu
www.praha.eu.
Čl. III
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se:
1. využít ji pouze k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy, v souladu s Programem, hospodárně
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
2. umožnit zástupcům poskytovatele ověření použití poskytnuté dotace k účelu uvedenému
v čl. I této smlouvy a předložit na požádání veškeré podklady, které to potvrzují;
3. vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a použít ji k úhradě výdajů vzniklých od 1.1.2023
do 31.12.2023 a uhrazených od 1.1.2023 do 31.1.2024, přičemž stanoveného účelu, který je
uveden v Čl. I odst. 1 a příloze č. 1 této smlouvy, musí příjemce dosáhnout v termínu od
1.1.2023 do 31.12.2023;
4. předložit poskytovateli řádné vyúčtování dotace formou finančního vypořádání projektu na
k tomu určeném formuláři (ke stažení na webových stránkách hlavního města Prahy), a to
nejpozději do 31.1.2024;
5. vrátit poskytovateli nejpozději do 31.1.2024
na číslo účtu hlavního města Prahy
5157998/6000 var. s. 04612023 spec. s. IČO nevyčerpanou část dotace v případě nerealizace
nebo předčasného ukončení projektu, dále v případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace
poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé;
6. bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti,
oznámit poskytovateli písemně změnu adresy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě
anebo ve veřejném rejstříku ve vztahu k příjemci, dojde-li k nim v době účinnosti této
smlouvy až do okamžiku řádného vyúčtování dotace;
7. postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dojde-li k naplnění
stanovených podmínek, zejména pak ustanovených v § 4 odst. 2 zákona o veřejných
zakázkách;
8. při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat hlavní
město Prahu a jeho logo jakožto poskytovatele dotace na všech propagačních a informačních
materiálech, pokud existují, na pozvánkách, případně slovně prezentovat poskytovatele při
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realizaci účelu, v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v případě, že příjemce provozuje
webové stránky a uvádí zde informace o účelu, zveřejněním oficiálního loga poskytovatele na
vhodném a viditelném místě společně s uvedením informace „Projekt je realizován s finanční
podporou hlavního města Prahy.“ Ke splnění této povinnosti uděluje poskytovatel příjemci
souhlas s užíváním loga hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu
jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného
na https://praha.brandcloud.pro/. Pro získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a
kontrolu správnosti použití loga k propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor médií a
marketingu MHMP na adrese logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen
doložit v rámci Finančního vypořádání dotace. Poskytovatel si vyhrazuje právo využít
případné informace a výstupy realizovaného účelu včetně digitální a tištěné prezentace ke své
prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě. Příjemce se zavazuje toto právo
poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost;
9. je-li příjemce právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů:
a) v případě přeměny je povinen poskytovatele písemně informovat o chystané přeměně
právnické osoby a poskytnout mu veškerou související právní i ekonomickou dokumentaci a
na vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované další informace vztahující se k chystané
přeměně. Pokud by v důsledku zamýšlené přeměny mělo dojít k zániku příjemce nebo by
příjemce nebyl oprávněn realizovat projekty ve smyslu čl. I. odst. 1 této smlouvy, pak je
příjemce povinen před učiněním právně závazného jednání vedoucího k takové přeměně
právnické osoby ukončit čerpání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli.
b) v případě likvidace informovat poskytovatele nejpozději 5 dní před tím, než dojde k jeho
zrušení s likvidací, nejedná-li se o rozhodnutí soudu, o chystaném zrušení s likvidací a
v takovém případě je povinen ukončit okamžitě čerpání dotace poskytnutého dle této smlouvy
vrátit nevyčerpanou část dotace ještě před rozhodnutím o zrušení s likvidací poskytovateli.
Čl. IV
Kontrola a sankční ustanovení
1. Pokud příjemce poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto smlouvou nebo
předpisem Evropské unie a neoprávněně použije či zadrží dotaci, je povinen provést odvod za
porušení rozpočtové kázně, případně jeho část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu
poskytovatele podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je povinen zaplatit penále.
2. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně závažné. Výše
nižších odvodů je stanovena takto:
a) za nedodržení povinnosti publicity dle čl. III. odst. 8. smlouvy odvod ve výši 10 %
z celkové výše dotace;
b) neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem ve výši 10 % z celkové výše dotace.
3. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo)
v případě, že se jedná o právnickou osobu nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se jedná o
fyzickou osobu.
4. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je poskytovatel
oprávněn provádět průběžnou a následnou kontrolu využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1
této smlouvy, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo
dosaženo. Ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření využití dotace k účelu podle čl. I
odst. 1 této smlouvy a předložit poskytovateli veškeré účetní doklady související s čerpáním
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dotace a poskytnout veškerou potřebnou součinnost, a to po dobu realizace účelu a dále i po
dobu dosažení účelu.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce prohlašuje, že byl seznámen s Programem a zavazuje se ho dodržovat a řídit se jeho
jednotlivými ustanoveními v případě, že se na ně vztahují.
2. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
správním řádem.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a číslovaného
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Smluvní strany jsou rovněž oprávněny
ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran.
4. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou
14 dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu s ust. § 166
odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným způsobem doručit, má se za to,
že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem výpovědi zanikají práva a
povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží dva
stejnopisy a příjemce jeden.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ust. §504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je
projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti
právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se
dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže
stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – seznam projektů.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
v případě dotace do výše 50 tis. Kč, v případě dotace nad 50 tis. Kč nabývá smlouva platnosti
dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí poskytovatel.
V Praze dne:

….…………………….

….…………………….

poskytovatel

příjemce
4

Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace č. DOT/../../……/2023
Celková výše poskytované dotace: xxx,- Kč, (xxxxxxxx korun českých), účelově vázáno dle
projektu evidovaného na odboru SML MHMP jako součást Programu.

Opatření
č.

Číslo
projektu

Částka
celkem

Účel dotace
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Termín
vyúčtování

