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předběžné evidence 3)

Ol/P.Pavlinec 17. 8. 2018

Zodpovídá: Příkazce operace: Ol/P.Pavlinec 17. 8. 2018

Správce rozpočtu: Ol/D. Rudiková 17. 8. 2018
Poznámka:
Subjekt (IČO: 00064581), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: jirakova, datum ověření: 17.08.2018 12:50:23):

Dotace na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 50000.00, Datum Od: , Datum do: 30.6.2019, Perioda: jednorázově, ODPA:, ORJ:, ORG: POL: 
UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce vícé smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, přip. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. 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).



i/v.1/
KUJIP019YDWT stejnopis č.:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ 
NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

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"), 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")
(dále jen „smlouva")

mezi těmito smluvními stranami 

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ: 110 01
zastoupené: Ing. Robertem Fialkou, MBA, ředitelem odboru informatiky Magistrátu hl. m. 
Prahy
IČ: 00064581 
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000 
(dále jen „Poskytovatel44)

a

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava, PSČ: 587 33 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČ: 70890749 
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., účet č.: 4050004999/6800 
(dále jen „Příjemce44)

ČI. 1

Účel smlouvy

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace") 
na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet44 (dále jen „projekt") realizovaného 
pod záštitou Asociace krajů ČR.

I



ČI. 2
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

ČI. 3
Dotace

1) Poskytovatel poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát 
tisíc korun ěeských).

2) 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.

ČI. 4
Způsob poskytnutí dotace

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

ČI. 5
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a je povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 30. 6. 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu 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 projektu. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být 
vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) náklady spojené s realizací projektu (jednání koordinátorů, apod.)
b) náklady spojené s publicitou projektu (tisk letáků, propagační předměty projektu, 

reklamní osvětové kampaně, apod.)
c) náklady spojené se vzděláváním v oblasti elektronické bezpečnosti (e-leamingy včetně 

technické podpory, semináře, soutěže, grafické práce, apod.)
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ČI. 6
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt 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 účetnictví44), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt.

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

e) doručit Poskytovateli do 31. 7. 2019 závěrečnou zprávu projektu, která bude 
obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- finanční vyúčtování projektu.

f) Uvádět na všech propagačních materiálech akce logo Poskytovatele a zajistit 
důstojné podmínky reprezentace Poskytovatele na podporované akci. Příjemce 
obdrží logo Poskytovatele na vyžádání, a to elektronickou poštou.

g) Postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek44), 
dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v §4 odst. 2 
zákona o zadávání veřejných zakázek.

h) Umožnit Poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými 
finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly 
v souladu se zákonem o finanční kontrole a poskytnout mu k tomu účelu veškerou 
potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení 
a zpráv.

ch) Bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli změnu adresy sídla a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim v době účinnosti této smlouvy. Je-li příjemce 
právnickou osobou, a pokud v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně 
nebo zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových 
pravidlech, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost 
poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově 
vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace.

ČI. 7
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o 
rozpočtových pravidlech, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
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ČI. 8
Ukončení smlouvy

1) Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí této smlouvy, a to za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

3) Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď musí 
být písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba ěiní 30 kalendářních dní ode 
dne doručení výpovědi příjemci.

4) V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení 
dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od 
doručení výpovědi.

5) Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.

6) Výpovědní doba ěiní jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy 
však nastávají i tehdy, pokud Příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

7) Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že Příjemce vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.

8) Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nej později však do konce 
lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení 
poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace 
Poskytovateli do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi.

9) Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na 
účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10) Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních 
prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11) Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) správního řádu. 
Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, 
které vedou k zániku smlouvy.

12) Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto 
článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o 
rozpočtových pravidlech.
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ČI. 9
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy, která 
mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

2) Kontaktní osobou Příjemce oprávněnou a povinnou poskytovat Poskytovateli veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je:
Ing. Lucie Časarová tel: 721 947 046, email: casarova.l@kr-vysocina.cz

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny článku 10 odst. 1 
této smlouvy. Změnu článku 10 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Poskytovateli.

4) Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 
příslušnými ustanoveními správního řádu

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Příjemce Poskytovatel 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. Smluvní strany dále 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

6) Tato smlouva je vyhotovena a smluvními stranami sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, 
z nichž Poskytovatel obdrží tři (3) stejnopisy a Příjemce obdrží jeden (1) stejnopis.

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) Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 23 zákona ě. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
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ČI. 10

1) O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada hlavního města Prahy svým 
usnesením č. 1918 ze dne 7. 8. 2018.

2) O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina svým usnesením 
č. 0893/16/2018/RK ze dne 22. 5. 2018.

1 4 -08- 2018
V Praze dne V Jihlavě dne 2J. r/á/f

Poskytovatel

ředitel odboru informatiky MHMP

Příjemce

MUDr. Jiří Běpounek 
hejtman Kraje Vysočina
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