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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

(ID 001784) 

ČI. 1 
Smluvní strany . 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 

a 

Klinická onkologie Třebíč, s.r.o. 
Sídlo: Obránců míru 491/51, 674 01 Třebíč 
IČO: 292 99 667 
Zastoupená: MUDr. Janem Šebkem, jednatelem 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72265 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na registraci onkologických onemocnění v rámci provozu Národního 
onkologického registru (dále NOR), dále také „akce". 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že poskytnutou dotaci využije k účelu dle ČI. 2 této smlouvy a akcí bude realizovat 

Strana 1 (celkem 4) 



svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu). 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci dotaci ve výši 65 730 Kč (slovy: šedesát pět tisíc sedm set 
třicet korun českých). 

2) Dotace bude využita na osobní náklady zaměstnanců a na pokrytí ostatních nákladů 
souvisejících s provozem NOR, a to na vybavení pracovišť (výpočetní technika, 
kancelářské potřeby a zařízení - skříně pro uchování písemné dokumentace, hlášenky, 
tonery a pod.) a na inovaci techniky 

3) Výše dotace uvedená v tomto článku je maximální. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou 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, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (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. 

7) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního .registru podpor malého rozsahu (de minimis), že 
Příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (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. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření této 
smlouvy. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci na registraci onkologických onemocnění v rámci provozu 
NOR nejpozději do 31. 12. 2016. 

Či. § 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízeni, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akcí a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady 
vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 
jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu 
k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady 
apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID001784 ", 

d) celkové náklady akce ve skutečné výši vyúčtovat, uhradit a promítnout 
v účetnictví Příjemce nejpozději do dne 31.12. 2016, 

e) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále 
jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce 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 Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 12. 2016. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

f) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu, nebo svými pokladními doklady, 

g) doručit Kraji do 31. 1. 2017 kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši 
celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

h) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
i) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu 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 (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. g) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 
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CI. 10 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnern podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 11 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 11 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisu 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 
že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj. 

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva ,byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejích svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 9. 8. 2016 
usnesením č. 1372/25/2016/RK. 

Cl. 11 
Závěrečná ujednání 

smlouvy. 

V Jihlavě dne 10. 8. 2016 V Třebíči dne f/X ťL 

Za Kraj: 
MUDr. Jiří Běhout 

: 
Za: _„ : 

MUDr. Jan Šebek, jednatel 

Krqi "VClKonl<°t0gie Třebíč 

míru 4si 67.4 oi -i 
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