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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 ZZ02472.003 

 
 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
   
  

 
 
a  
 
 
Český bramborářský svaz, z. s. 
se sídlem:     Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO:      46484388 
zastoupen:     Ing. Miloslavem Chlanem, předsedou 
(dále jen “Příjemce”)     
bankovní spojení:    MONETA Money Bank 
číslo účtu:      514505524/0600 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje  

(dále jen „dotace“) na realizaci akce „28. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě“, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  
 

2) Dotace je poskytována v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 -2021 č. 
17/14 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Zásady“) a s Výzvou č. 4/2018 – zemědělské 
akce (dále jen „Výzva“). 
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Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy a podmínkami Zásad. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti 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, ...) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 88 600,-Kč (slovy: 

osmdesátosmtisícšestset korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce.  

 
Celkové náklady akce 98 900,- Kč 
Výše dotace v Kč 88 600,- Kč 
Výše dotace v %  89,59 % z celkových nákladů na akci 

Vlastní podíl Příjemce v % 10,41 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 10 300,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 
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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) Souběh dotace z jiného finančního nástroje EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů 
na realizaci jedné akce není možný.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti  kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 5. 12. 2018. 
 
2) Způsobilé výdaje na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění, 
h) náklady na právní spory, 
i) provozní náklady (energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky) 
j) alkohol a tabákové výrobky. 

 
5) Způsobilými výdaji jsou: 

a) náklady na propagaci, tiskové materiály, webové prezentace; 
b) doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů, 
c) pronájmy ploch a objektů, 
d) spotřeba materiálu, 
e) ceny poskytnuté účastníkům akce, 
f) honoráře přednášejících a hodnotitelů, 
g) cestovné přednášejících, 
h) drobný hmotný dlouhodobý majetek přímo související s akcí, 
i) služby související s akcí (např. organizační zajištění) 
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j) ostatní osobní náklady (dohody konané mimo pracovní poměr – dohody o provedení 
práce, dohoda o pracovní činnosti) vč. zákonných odvodů 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o 
náklady neuznatelné. 
 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, 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 akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). 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, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě a na dokladech bylo jednoznačně uvedeno, že se vážou 
k dané 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  
ID ZZ02472.003“, 

d) 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,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 10 dnů ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy závěrečnou 
zprávu, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce, zejména informace o organizátorech akce, místo  

konání, datum konání, mediální partneři akce, statistické údaje – počet 
návštěvníků, 

- informace o realizované publicitě dle Čl. 10 včetně dokumentace (min. 4 ks   
fotografií), 

- finanční vyúčtování akce 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
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- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
akce dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“ 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy  

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)    vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta,  
k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího 
souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o 
přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
Čl. 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 Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:  

a) logo Kraje (nebo sponzorský vzkaz) viditelně umístěné v prostorách konání akce, 
rozsah a konkrétní umístění loga Kraje je Příjemce povinen konzultovat s Krajem a 
upravit jej dle požadavků Kraje, 
 

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce, 

 
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje. 

  
4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
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(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
U akce se nevyžaduje udržitelnost.  
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

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

 
2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv  
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
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 smlouvy. 
 



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

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 17. 4. 2018 
usnesením č. 0697/12/2018/RK.

h-lh>£f dne V Jihlavě dne /f5. S.Z018

Dobrovského 236Ta'!
IC0 ?! Wav/řCkúv Brod 
tG 4 84 388. wivw.cbsíib a
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Příloha č. 2 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) 

ze „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na 
podporu zemědělství pro období 2015 - 2021" 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Un/S 

Název projektu 

28. bramborářské dny 

v Havlíčkově Brodě 

Úplný název 
Český bramborářský svaz, z. s. 

Sídlo žadatele 

(ulice, obec, PSČ) 

Dobrovského 2366, 580 01 

Havlíčkův Brod 

IČO 
46484388 

Žadatel Právní statut 
Spolek 

Bankovní spojení (název 

banky, číslo účtu) 

MONETA Money Bank Havlíčkův 

Brod, č. ú. 514505524/0600 

Telefon, Fax E-mail 569 466 243 

cbshb(a)cbshb.cz 

Statutární zástupce 

žadatele 

Ing. Miloslav Chlan 

Kontaktní osoba 
Ing. Josef Králíček 

Velikost podniku D malý^ střední velký® 

Celkový rozpočet projektu 98 900 Kč 

Požadovaná výše finančního příspěvku 
(% ze způsobilých výdajů projektu) 

88 600 Kč (89,59 %) 

Finanční prostředky žadatele 
(% ze způsobilých výdajů projektu) 

10 300 Kč (10,41%) 

(1) Uvede se podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

(2) V případě velkého podniku je nutno uvést popis situace, která nastane bez poskytnutí podpory 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

28. bramborářské dny se uskuteční 18. - 20. 10. 2018 v Havlíčkově Brodě 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti) 

Pěstování brambor na Vysočině má dlouhou tradici. Přes celkový pokles osázených ploch je 
Kraj Vysočina dlouhodobě rozhodujícím pěstitelem všech užitkových směrů brambor. Snahou 
našeho svazu je udržení rozměru bramborářství a spotřeby brambor alespoň v současné 
podobě. Proto se dlouhodobě zaměřujeme na takové aktivity, které spotřebitelům připomenou 
význam brambor jako základní, moderní, nezastupitelné a zdravé potraviny. Pro Český 
bramborářský svaz je prioritou dlouhodobá podpora, propagace a stabilizace bramborářství 
v ČR a zejména na Vysočině. To se týká brambor všech užitkových směrů. Svaz se snaží 
pomoci pěstitelům různými formami, včetně propagace. Snažíme se spotřebitele směřovat k 
nákupu domácí produkce a tím nepřímo i k podpoře domácích pěstitelů. Nedílnou součástí je 
prezentace Vysočiny jako nejvýznamnějšího bramborářského kraje a prezentace místních 
bramborám. Součástí letošního ročníku jsou tradiční znalostní soutěže studentů středních 
zemědělských a hotelových škol - o Bramborovou pochoutku Vysočiny a Bramborový květ 
Vysočiny. Bude uspořádána tisková konference s podtitulem Brambory zdravá zelenina. 

3. Cíle projektu 

(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo) 

Propagace bramborářství a brambor jako důležité komodity, jako nezastupitelné, základní, 
zdravé a moderní potraviny 

Stabilizace ploch, zejména konzumních brambor a oživení jejich spotřeby 

Prezentace a propagace Kraje Vysočina jako rozhodujícího producenta brambor v ČR 

4. Cílové skupiny 

(Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich potřeby, které 

navrhovaný projekt řeší) 

Odborná i laická veřejnost: 

Bramborářské dny jsou tradičně pravidelně navštěvovány odbornou i laickou veřejností, včetně 
studentů a mládeže. Odborného semináře se pravidelně účastní na tři stovky bramborám i 
desítky hostů ze zahraničí. 



VIP, hosté: 
Akce se pravidelně účastní vrcholní představitelé zemědělské politiky ČR, vrcholní 
představitelé Kraje Vysočina a bramborářští odborníci z ČR i z okolních zemí EU 

PRESS: 
Mediálními partnery jsou Český rozhlas Vysočina, Deník, Zemědělec a Zemědělský týdeník 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji rozepište v příloze žádosti) 

V rámci 28. bramborářských dnů se uskuteční: 

1) odborný seminář Brambory 2018 (zhodnocení sezony, predikce sezony 2018/19) 
2) výstava vzorků odrůd brambor pěstovaných v ČR (cca 180 odrůd) spojená s ochutnávkou 

vybraných odrůd - novinek z domácího a zahraničního šlechtění 
3) další ročník studentských soutěží o Bramborovou pochoutku Vysočiny (soutěž středních 

hotelových škol) a Bramborový květ Vysočiny (soutěž středních zemědělských škol) 
4) poradenská služba odborníků ÚKZÚZ Lípa (popisy a užití odrůd) 
5) poradenská služba odborníků Výzkumného ústavu bramborářského, tištěné praktické 

informace pro bramboráře a drobné pěstitele, technologické poradenství a propagační 
materiály 

6) doplňkové soutěže pro veřejnost (škrábání brambor na čas, odhad hmotnosti) 
7) kulturně - společenské akce v rámci sobotního programu bramborářských dnů na 

Havlíčkově náměstí 
8) sobotní bramborářský trh - prodej konzumních brambor, sadby brambor, ovoce, zeleniny, 

květin, ryb, školkařských výpěstků a výrobků drobných řemeslníků 

6. Výstupy projektu 

(Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu) 

1) Propagace Kraje Vysočina jako největšího pěstitele konzumních, 
sadbových i škrobárenských brambor v rámci ČR 

2) Oživení spotřeby konzumních brambor - akce Brambory zdravá zelenina 

3) Studentské soutěže (střední odborné školy) a soutěže pro laickou veřejnost 

4) Mediální prezentace (Kraj Vysočina - významné centrum bramborářství) 

5) Všeobecná propagace zemědělství jako oboru 

7. Časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu 

Projekt se uskuteční 18. - 20. 10. 2018 v Havlíčkově Brodě 



8. Organizační a odborné zabezpečení projektu 
(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací 

projektů) 

Český bramborářský svaz byl založen v roce 1993 a dlouhodobě organizuje řadu odborných 
akcí nejen na Vysočině. Odborné poradenství, publikace, propagace brambor a bramborářství, 
včetně organizace seminářů i dalších akcí patří k jeho stěžejním činnostem. Svaz vydává 
vlastní odborný časopis Bramborářství a nepravidelně další publikace. Je členem Agrární 
komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Je připomínkovým místem pro profesní normy 
připravované orgány státní správy. Od roku 1996 je členem evropské asociace bramborářů 
EUROPATAT. Pro členy svaz pravidelně vydává zpravodaj a zpracovává bramborářské 
informace z domova i ze zahraničí a poskytuje je členům i ostatním zájemcům. 

9. Rozpočet projektu 

9A. Struktura rozpočtových zdrojů 

(Uveďte podrobné členění očekávaných zdrojů) 

Finanční příspěvek 88 600 Kč 

Vlastnr prostředky 10 300 Kč 

Celkem 98 900 Kč 

9B. Struktura rozpočtových nákladů 
(U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. 

Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH). 

Druh nákladu Celkem 

Finanční 

prostředky 

žadatele 

Finanční podpora 

(v rámci 

uznatelných 

výdajů) 

Vzorky odrůd, prezentace 
Doprava exponátů 

17 800 2 100 15 700 

Kancelářské potřeby 
Materiálové náklady 

3 000 400 2 600 

Časopisy, letáky 
Materiálové náklady 

11 000 1 300 9 700 

Propagace v médiích 
Materiálové náklady 

17 200 1 500 15 700 

Soutěže studentů 
Materiálové náklady 

25 400 2 600 22 800 

Reklamní činnosti 
Materiálové náklady 

24 500 2 400 22 100 

VÝDAJE CELKEM 98 900 10 300 88 600 



10. Stručná charakteristika činnosti žadatele 

Hlavním účelem, posláním a činností ČBS je: 
a. Zvýšení úrovně pěstování, zpracování a prodeje brambor v ČR. 
b. Zvýšení hospodářské stability při pěstování, zpracování a prodeji brambor. 
c. Koordinace skupinových zájmů členů ČBS v rámci dlouhodobého rozvoje bramborářství 

v ČR a jejich prosazování ve vztahu k orgánům státní správy a ostatním partnerům. 
d. Vytváření podmínek pro navazování odborných a obchodních kontaktů se zahraničím. 
e. Poradenská služba a vzdělávací činnost pro členy ČBS, odbornou i laickou veřejnost, 

včetně vydávání tiskovin. 

Žadatel je plátcem DPH (zakroužkujte) |ANO| NE 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu 

Žadatel (úplný název) Český bramborářský svaz, z. s. 

prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu 

12. Žádost zpracoval 

(Jméno, název instituce) 

Ing. Miloslav Chlan, předseda Českého bramborářského svazu, z. s. 

13. Seznam příloh 

(Uveďte seznam všech příloh, které k žádosti přikládáte. Přílohy očíslujte) 

1) Čestné prohlášení 
2) Doklad statutárního zástupce 
3) Registrace žadatele 
4) Doklad plátce DPH 
5) Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 

14. Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 

V Havlíčkově Brodě 12. 3. 2018 

Český bramborářský svaz, z. s. 
Dobrovského 2366 

580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 464 84 388, wvAv.cbshb.cz 

Ing. Miloslav Chlan, předseda 



Příloha č. 1 

Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí finančního 
příspěvku ze „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních 

příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021" 

Je-li žadatelem právnická osoba: 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé. 
Prohlašuji, že mám k datu podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči 
finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací a vůči ostatním orgánům veřejné správy, 
tzn. vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nedoplatky na pojistném a na 
penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných projektů 
financovaných z fondů EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. 
Prohlašuji, že nedisponuji dřívější podporou, která byla Evropskou komisí prohlášena za 
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. 
Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude podpořen jiným finančním nástrojem EU, 
ani z jiných národních veřejných zdrojů. 
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci a na 
její majetek nebyl v posledních třech letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro 
nedostatek majetku, a že není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014. 
Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců v žádosti uvedené právnické osoby nemá v 
trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s 
předmětem činnosti podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti 
majetku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Prohlašuji, že 
předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou. 

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení. 

Jméno žadatele: Ing. Miloslav Chlan 

V Havlíčkově Brodě dne 12. 3. 2018 
Podpis žadatele 

(statutární zástupce) 
úředně ověřený 


