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předběžné evidence 3)
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Zodpovídá: Příkazce operace: OSV/JUDr. Švarcové 9.10.2018

Správce rozpočtu: OE/ Ing. Kopecká ijk- /o . (L{)JJ
Poznámka:
Subjekt (IČO: 24697486), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: havelkova, datum ověření: 09.10.2018 10:36:10):

Dotace na financování akce "REVOLUTION TRAIN - TOUR PODZIM 2018 V JIHLAVĚ". ID 002732.0001

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 30000.00, Datum Od:, Datum do:, Perioda: , ODPA: 004399, ORJ: 0000005100, ORG: POL: 5229
UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plněni. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP018RPBE

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 002732.0001

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800 
variabilní symbol: 2018

a

Nové Česko, nadační fond
se sídlem: Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7
IČO: 24697486
zastoupen: Pavlem Tůmou, statutárním zástupcem

Vladimírem Adamcem, statutárním zástupcem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Fio banka, a. s.

číslo účtu: 524697486/2010

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace") 
na realizaci akce „REVOLUTION TRAIN - TOUR PODZIM 2018 V JIHLAVĚ" blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce").

Cl. 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.
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ČI. 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.

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 (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 30 000 Kč (slovy: třicettisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním 
podílem Příjemce.

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v Žádosti 
o poskytnutí dotace, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.

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 s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých 
dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů 
na akci.

Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2018.

2) Uznatelné náklady 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
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a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na pohoštění,
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,

bankovní poplatky....... ),
h) náklady na publicitu,
i) alkohol a tabákové výrobky,

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) osobní náklady
b) pronájem elektrického generátoru + vagónu
c) nafta do elektrického generátoru
d) celodenní zabezpečení vlaku

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 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 ČI. 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.

ČI. 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 chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně 
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, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID 002732.0001“
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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. 2018. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet 
příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně 
pro účely daňových záloh,

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 15. 1. 2019 závěrečnou zprávu na formulářích poskytnutých 
odborem sociálních věcí, která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- fotodokumentace zrealizované akce,
- informace o realizované publicitě a její doložení,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie prvotních účetních dokladů o výší celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod."
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) 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 (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

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

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Cl. 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. f) a písm. 
i) - písm. i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.
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ČI. 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 je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

5) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
do 19. 10. 2018 ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran:
a) logem Kraje umístěné na - plakátech a letácích souvisejících s akcí,
b) oficiálním pozváním zástupců Kraje, které Kraji oficiálně zašle,
c) uvedením loga Kraje na webových stránkách a sociálních sítích akce

6) „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 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn k užití loga 
ve smyslu této smlouvy.

ČI. 11
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, 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.

ČI. 12
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.
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3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 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 ČI. 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 mimo text této smlouvy, 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.

7) 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.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 9. 2018

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 9. 10. 2018 
usnesením č. 1766/28/2018/RK

V dne
/.s'?

V Jihlavě dne

Páv©! Tůma
statutární zástupce

Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana

)/

Vladimír Adarpesfc 
statutární zástupce

Nadační fond póvé Česko
Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7 

IČO: 24697436 
Tel.: 774 724 757 

www.ncveGesko.cz

Strana 6 (celkem 6)



Žádost o poskytnutí dotace - INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOS1

ŽADATEL

NOVÉ ČESKO, nadační fond 

IČ:24697486

Sídlo:

Veverkova 1229/9 

170 00 Praha 7 

Korespondenční adresa:

Eliášova 4 

160 00 Praha 6 

Členové správní rady:

Pavel Tůma, Vladimír Adamec 

Pavel Tůma: +420 608 824 757 

Kontaktní osoba:

Jitka Hoření: +420 705 209 094 

horeni@revolutiontrain.cz 

Číslo účtu:

524697486/2010

POPIS PROJEKTU

Název:

REVOLUTION TRAIN - TOUR PODZIM 2018 V JIHLAVĚ 

Účel dotace:

zajištění akce pro děti, mládež a širší veřenost z města Jihlava a širšího okolí z oblasti primární 
protidrogové prevence

Termín akce:

19.10.2018

Doba realizace projektu všech souvisejících činností vč. závěrečného vyhodnocení a vyúčtování: 
01.10.2018-31.12.2018.



Popis projektu:

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátní nástroj přinášející novou formu 
všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.
Tato souprava tvoří celkem 6 vagónů, které jsou vybaveny do podoby interaktivních sálů, v nichž se 
odehrává příběh o příčinách, průběhu a důsledcích drogové závislosti. Díky možnostem interaktivních 
technologií jej účastníci mohou sami ovlivňovat, a tím na něm participovat.
Aktivity se však nezaměřují pouze na oblast nelegálních drog, ale snaží se i snižovat míru užívání 
"legálních" drog, se kterými má zkušenost velká většina mladé populace.
Cílem projektuje snížit výskyt či zcela zamezit vzniku rizikového chování u cílové skupiny.
Tohoto chceme docílit skrze příběh odehrávající se ve vlakové soupravě REVOLUTION TRAIN 
týkajícího se problematiky drogové závislosti a sociálních i kriminálních důsledků tohoto chování.

Cílová skupina (pro koho je projekt určen, počet lidi[ apod.):
Primární cílovou skupinou jsou žáci a studenti ve věku 12 -17 let všech typů škol a jejich učitelé. 
Sekundární cílovou skupinou jsou dále rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 - 17 let a další 
zástupci veřejnosti zajímající se o danou problematiku.

Sběr dat:
V průběhu realizace projektu probíhá sběr dat, který se zabývá volnočasovými aktivitami dětí a 
mládeže druhého stupně základních škol a středních škol, jejich stykem s návykovými látkami a 
provázaností těchto dvou faktorů. Cílem dlouhodobého sběru dat je mapování rozsahu užívání 
návykových látek a získávání relevantních informací o faktorech podněcujících rizikové chování. 
Nástrojem k naplnění tohoto cíle je vytvoření a udržování co nejrozsáhlejší databáze, díky níž budou 
známé aktuální údaje z jednotlivých regionů, a bude možné s nimi dále pracovat.
Komparovatelná data získaná prostřednictvím strukturovaného dotazníku dále umožňují rozvoj 
návazných preventivních programů. Tento výstup bude předložen primárně městu Jihlava a Kraji 
Vysočina, dále může sloužit specialistům na danou problematiku z úřadů veřejné správy, Policie ČR, 
městských policii, neziskových organizací, akademické sféry a dalším. Jejím účelem je podat 
komplexní a souhrnný přehled o individuálních aktivitách cílové skupiny ve volném čase, 
zkušenostech respondentů s legálními i nelegálními návykovými látkami a také vlivu trávení volného 
času na užívání návykových látek. Vedle toho dokument zahrnuje statistické zpracování toho, jak by 
se respondenti mohli zachovat v určitých krizových situacích.

Výše požadované částky:

30.000,-Kč

V Praze dne 27.09.2018

Pavel Tůma, Vladimír Adamec 

razítko a podpis statutární zástupce žadatele



ROZPOČET PROJEKTU (POLOŽKY PRO ČERPÁNÍ Z DOTACE) - ÚPRAVA

NÁKLADY ÚHRADA Z DOTACE
Osobní náklady 58.000,- 22.200,-
Pronájem elektrického generátoru + vagónu 1.800,- 1.800,-
Nafta do elektrického generátoru 2.500,- 1.000,-
Celodenní zabezpečení vlaku 5.300,- 5.000,-
CELKEM 30.000,-

Rozklíčování osobních nákladů (osoby):

- recepční v RT

- lektoři

- komunikátor se školami

- statistik

- dataři

- uklízečka

Vysvětlení k položce Celodenní zabezpečení vlaku:

- služby bezpečnostní ostrahy po dobu návštěvy vlaku ve stanici (dva či více strážců a pes)

- pronájem auta pro ostrahu po dobu návštěvy vlaku ve stanici


