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Kraj Vysoana
KUJIP01AQQ10

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'1)

ID 002909.0001

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen “Kraj”)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800

a

Sdružení místních samospráv České republiky, z.s.
se sídlem:
IČO:
zastoupené: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen “Příjemce”)

Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné 
75130165
JUDr. Stanislavem Polčákem, předsedou 
Česká spořitelna, a.s.
5842012/0800

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Krajský manažer SMS ČR, z.s.“, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „projekt").

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 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, 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 bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

Stránka 1 z 7



Kraj Vysočina

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, 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 projekt dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: sto-padesát-tisíc korun 
českých).

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou skutečné 
celkové náklady akce nižší, výše dotace se úměrně sníží.

3) 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.

4) Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Případné 
nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 31. 1. 2021 na účet Kraje 
č. 4050004999/6800. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní osobu 
uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

Cl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 9. 2019, nejpozději však do 31. 12. 2020. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky,
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 publicitu,
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Km^Mysoana
g) dotace a dary.

4) Uznatelné náklady akce jsou:
a) mzdy, platy a ostatní platby za provedenou práci vč. povinného pojištění placeného 

zaměstnavatelem.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) 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 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 účetnictví), a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci 
a celkových nákladů na akci (např. analytickým účtem, účelovým 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 projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že 
se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení 
prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, 
výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno 
z dotace Kraje Vysočina ID 002909.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt 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),

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

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, 
a to nejpozději do 31.1. 2021, Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:

- stručný popis zrealizovaného projektu,
- informace o realizované publicitě a její doložení,

- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
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Kraj Vysočina
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 projektu (faktury, paragony, 

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

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 přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 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.

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 projektu i po jeho 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 projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci kraje v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu platnosti této smlouvy:
a) umístit na internetových stránkách příjemce aktivní „Sponzorský vzkaz Kraje 

Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr- 
vysocina.cz/publicita

b) verbální prezentace kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu.

3) „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.
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Kraj Vysodna
ČI. 11

Udržitelnost akce

1) U projektu 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, 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) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Eva Hasoňová, tel: 564 602 533, email: 
Hasonova.E@kr-vysocina.cz.

4) 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.

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

6) 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.

7) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj, dvě 
pro Příjemce.
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8) 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.

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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 12. 2019 
usnesením č. 2116/36/2019/RK.

Ve Zlíně dne /v! V Jihlavě dne
-5. 12, 11

JUDr. Stanislav Polčák 
předseda

MUDr. Jiří Běhbunek 
hejtman /

Kraj vysoam
?«kuvs Sk, sis \u jihS.ivH
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Formulář žádosti o individuální dotaci i osám0'

Údaje o žadateli
............... i i T

Název: Sdružení místních samospráv české republiky fcofj/ 'frůúi ^

Forma právní zapsaný spolek IČ: [75130165 DIČ; ÍCZ75130165 datum narození:

Bydliště právnické 
osoby/
Sídlo právnické osoby;

ulice, čp.: Nábřeží 599

obec, PSČ: Zlín 760 01

okres: Zlín datová schránka: khcbsyh

Bankovní spojení; peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu; 5842012/0800

Kontaktní osoba:
jméno a příjmení: Ing. Ondřej štach funkce: p^SlSS, aktivit

tel.: +420 732 688 651 e-mail: stach@smscr.cz

údaje o žadateli (je-Ji právnická osoba) dle zákona č. 250/2000 Sb., 0 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

jméno a příjmení: JUDr: Stanislav Polčák

bydliště:

osoby
zastupující PO;
(předseda,
místopředseda)

tel.:

funkce;

Klimentská 1172/48,110 00 Praha 1 - Nové Město

info@smscr.cz

předseda

datum narození:

+420604345806 ; e-mail:

bydliště:

tel.:

21, 2, 1980

jméno a příjmení: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. funkce:

č.p. 155, 788 20 Dolní Studénky

+420604345806

místopředseda

datum narozeni: 1.5.1980

e-mail: info@smscr.cz

osoby
zastupující PO:
(ostatní
místopředsedové)

jméno a příjmení: Ing. Mgr. Jan Sedláček funkce místopředseda

bydliště Moravské Křižánky 160, 592 02 Křižánky datum narození: 25. 2. 1974

tel. +420604345806 e-mail: info@smscr.cz

jméno a příjmení: Ing. Věra Kovářová funkce místopředsedkyně

bydliště: Hájecká 218, 253 03 Chýně datum narození: 20. 1. 1964

tel. +420604345806 e-mail: info@smscr.cz

osoby
s podílem v této 
PO:
jedna-li se 0 více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
osoby v samostatné 
příloze

jméno a příjmení/ 
název:

| forma právni 
! subjektivity:

bydliště/sídlo:

výše podílu:
Uveďte v % IČ: DIČ: datum

narozeni:
jméno a příjmení/ 
název:

forma právni 
subjektivity:

bydliště/sídlo:

výše podilu:
Uveďte v % IČ: DIČ: datum

narození:

PO, v nichž má 
přímý podíl:

název: SMS-služby s.r.o. forma právní 
subjektivity:

společnost s ručením 
omezeným

sídlo: V rovinách 934/40, Podolí, 140 00 Praha 4
výše podilu: 1m
Uveďte v % 1UU í

06784771 ) DIČ: CZ06784771



název: , . I forma právní
SMSdata s.r.o. I subjektivity:

společnost s ručením 
omezeným

sídlo Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1
výše podilu: 
Uveďte v % 67 IČ: 06708722 DIČ CZ06708722

Údaje o projektu, který je předmětem žádosti o dotaci

Název projektu: Krajský manažer SMS ČR,

Termín zahájení projektu:

Místo realizace:

1. 9. 2019 Termín předpokládaného 
ukončení projektu:______ 31 12. 2020

Celkové náklady na projekt:

Požadovaná výše dotace:

Kraj Vysočina

356 000 Kč

190 000 Kč

Podrobný popis projektu (účel, na který má být dotace použita a odůvodnění žádosti):
Cílem projektuje zajištění činnosti krajského manažera SfvIS ČR, z.s. v Kraji Vysočina, jehož hlavní činností je:

1) Informování samospráv (zástupci obcí, MAS, NNO, atd.) - pravidelné zasílání informaci z činnosti sdružení a z agendy 
krajského úřadu, zastupitelstva a rady kraje. Informace zahrnují aktuální pozvánky na krajské akce, akce SMS ČR, 
případně na společné akce, dotační příležitosti kraje, dokumenty vytvořené krajem apod.

2) Spoluúčast na tvorbě celostátního a krajského zpravodaje pro obce.

3) Poradenství v oblastech, které tíži samosprávy (např. dotační poradenství či ochrana osobních a práva na informace).

4) Předávání zpětné vazby z území kraji, např. spolupráce na získávání informaci z území o vybraném tématu (potřeba 
vypsání konkrétního dotačního titulu, požadavky starostů na proškolení v určité oblasti apod.). Manažer je v osobním a 
téměř denním kontaktu se starosty v kraji.

5) Vyhledáváni a evidence příkladů dobré praxe. Jejích propagace a vytváření příležitost pro sdílení zkušeností, např. 
publikaci v měsíčně vydávaném republikovém zpravodaji SMS ČR.

Dotace bude využita na část nákladů spojených s činností krajského manažera v období 1.9. - 31. 12. 2020.

Položkový rozpočet projektu:

Náklady - blíže rozepište: Částka:

Činností manažera - měsíční fakturace 356 000 Kč

Celkem: 356 000 Kč

e Zlíně 
V.............

13. 8. 2019
dne

JUDr. Stanislav Polčák 

jméno osoby oprávněné jednat za žadatele

.podpis osoby oprávněné jednat za žadatele


