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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 002942.0012)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení:

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

pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, radní kraje

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:4050004999/6800

a

Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí
se sídlem: Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí
IČO: 75070961
zastoupený: Janem Králem, starostou a Marií Bártovou, jednatelkou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1622250359/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci projektu „Evropský pohár v házené mužů EHP Cup“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt").

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 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, 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 projekt 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 projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

Cl. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu 100 000 Kč

Výše dotace v Kč 100 000 Kč

Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na projekt

Vlastní podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na projekt

Vlastní podíl Příjemce v Kč 0 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce 
v ČI. 5. odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud 
budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu 
uvedených v tabulce v ČI. 5. odst. 2, bude výše dotace na tuto částku snížena.

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 dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci 
projektu není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. 
Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na projekt.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v 
záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 90-ti^ kalendářních dnů ode dne včasného a 
prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že 
závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. listopadu 2020, nejpozději však do 15. prosince 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 ČI. 7 odst. 
1 této smlouvy.

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

uvedenou v ČI. 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,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení 

ksíti, bankovní poplatky, ...),
j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného 

placeného zaměstnavatelem,
k) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou 

do 40 tis. Kč),
l) pořízení budov a jiných staveb.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup ostatních služeb (ubytování a stravování účastníků projektu)

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

Cl. 8
Základní povinnosti Příjemce
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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 projekt a celkových 
nákladů na projekt. 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 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 002942.0012“.

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt 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 15. prosince 2020. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

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 do 31. prosince 2020 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

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 projektu (faktury, paragony, 

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

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) 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,

l) v termínu pro předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) vrátit nepoužitou část 
dotace na účet Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy. Současně s vrácením
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nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce avízo kontaktní osobě Kraje 
dle čl. 13 odst. 2 této smlouvy.

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").

6) 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. I) této smlouvy.

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

Cl. 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 prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných 
nosičů „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita 
umístit logo Kraje na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s projektem,
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu,
viditelně a prominentně vyvěsit logo Kraje v místech konání projektu v počtu 
min. 1 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne 
u Kraje),

3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, případně 
včetně doby udržitelnosti stanovené v Čl. 11.

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 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Cl. 11
Udržitelnost akce

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.
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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. Milan Kastner, tel: 724 650 274, email: 
kastner.m@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. Změny v realizaci 
projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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 této 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 dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

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.
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9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 10. 2020

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 11. 2020 
číslo usnesení 2029/33/2020/RK.

V
;1

dne..... V Jihlavě dne -4. 11. 2020

Jan Král 
starosta

Marie Bártová 
jednatelka

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina

Tnkmanuta Sako'
■' ;;; - ;t uat- k:

■ . t U; U'kt nk’Vurj: 'tuku.

Kro]¥i/mcmG
Ž-ŽKOva 5 7. 587 33 jiniava
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE

Název akce: Evropský pohár v házené mužů ÉHF Cup

Bližší popis akce: Extraiigové družstvo mužů házené TJ Sokol Nové Veselí 
díky svým výborným výsledkům v minulé sezóně (8. místo 
Extraliga, finalista Českého poháru) získalo právo účasti v 
evropském poháru EHF Gup. Pohár je postupový, první kolo 
se bude konat ve dnech 14,-15.11. 2020 odveta 21.-22.11. 
2020, soupeřem bude kyperský tým Sabbianco Anoríhosis 
Famagusta.

Časový harmonogram akce 1. Podzim 2020

$!jjíiÉÉb^^ ZDT Aréna Nové Veselí, Lamaca, Kypr
Účel, na který žadatel chce Doprava, ubytován! a strava, nájmy, rozhodčí

Odůvodnění žádosti Vstup našeho týmu do evropských pohárů posunuje 
házenou na Vysočině na evropskou úroveň a přispěje k 
propagací Kraje Vysočina v celé Evropě. Účast v 
evropském poháru ovšem zároveň představuje pro náš klub 
nematou finanční zátěž. Dovolujeme si tedy požádat Kraj 
Vysočina o dotaci.

identifikace žadatele; Právnická osoba
1. Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí
2. Žtfárská 158, 592 14 Nové veselí
3. IČO: 75070961
4. pobočný spoiek
5. Jednatelé: Jan Král, starosta, Marie Bártová, jednatelka
6. Kontaktní údaje
a) +420607062039
b) sokol@noveveseli.cz
c) Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, Žďárská 158,

592 14 Nové Veselí
Bankovní ústav:
Číslo bankovního účtu;

Česká spořitelna
1622250359/0800

WWW (domovské stránky akce 
na internetu):

www, Házená. noveveseli. cz

Právní subjektivita žadatele:
(včetně kopie dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Pobočný spolek



CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdaiu a příjmů

Výdaje Příjmy
Doprava:
Ubytování,
Nájmy:
Rozhodčí:

300 000,- Kč
strava: 150 000,- Kč

30 000,- Kč
120 000,- Kč '

Dotace Kraje Vysočina: 100 000,- Kč
Vlastní zdroje: 400 000,- Kč
Česká obec sokolská 50 000,- Kč
Městys Nové Veselí 50 000,- Kč

Řádek
číslo

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 100 000 Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
<teré bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

600 000,00 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 16,7%

4-

Podíl vlastních prostředků žadatele na 
úhradě aktivít(y), které bude žadatel hradit 
(zcela nebo částečně) z dotace od Kraje 
Vysočina v Kč

500 000,00 Kč

5.
Podíl vlastních prostředků žadatele na 
úhradě aktivit(y), které bude žadatel hradit 
(zcela nebo částečně) z dotace od Kraje 
Vysočina v %

83,3 %

Novém Veselí dne 21.10. 2020
/M cg&j Éč

ílK

razítko a pddpis statutárního zástupce žadatele 
Jan Král, starosta Marie Bártová, jednatelka



MINE
ČESKÁ HÁZ
ill!

V Praze dne 21. 10. 2020

Potvrzení účasti v soutěži - EHF European Cup 2020/2021

Jménem Českého svazu házené, z. s., tímto potvrzuji, že družstvo mužů klubu TJ Sokol Nové 

Veselí je v soutěžním ročníku 2020 - 2021 řádným účastníkem evropské klubové pohárové 

soutěže EHF European Cup.

Do této soutěže bylo družstvo nominováno jakožto významný reprezentant České republiky 

v oblasti klubové házené a z toho důvodu Český svaz házené podporuje žádost klubu o výjimku 

ze zákazu konání hromadných akcí, a sice utkání plánovaných na víkendy 

14. - 15. a 21. - 22. 11. 2020 a s tím související nezbytné tréninkové činnosti probíhající od 

26. 10.2020.

S úctou

za Český svaz házené

Ing. Šárka Drozdová, v.r. 

Generální sekretář ČSH

IČO: 005 48 379
Ssjdejíwicka 778/ 3a i 148 88 Praha 4
+428 2/3163 @3B) infutgihandlialLo? j handball.cz


