
KARLOVARSKÝ KRAJ

| rskgúfad
bape&tifti a krizového fíxent O Evidenční číslo smlouvy: KK04471/2021

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
KUJIP01BTR37

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2207
ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

(dáte jen “p^jemce,' 

a

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupen: RNDr. Janem Břížď‘alou, radním pro školství, mládež a sport, 

informatiku a komunikační technologie
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800

variabilní symbol: 2194015064

Karlovarský kraj 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupen: 
bankovní spojení:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
70891168
Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem kraje 
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-5622800267/0100
ČSOB, a.s.
číslo účtu: 197889578/0300
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 7613272/0800
PPF banka, a.s.
číslo účtu: 2022990024/6000

(dáte jen "paskytovatef’)

. ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory (dáte jen ,.dotace1') na realizaci 
projektu Kraje pro bezpečný internet („projekť) realizovaného pod záštitou Asociace krajů 
ČR. Projekt nadregionálního významu je realizován k naplnění veřejného zájmu a v souladu 
s prioritami rozvoje obou krajů (Karlovarského kraje a Kraje Vysočina).



ČI. 3
Závazek příjemce

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.

ČL4
Dotace

1) Poskytovatel poskytuje příjemci na projekt dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých). Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem: 2194015064

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.

ČL 5
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření této 
smlouvy.

ČL 6
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotací k realizaci projektu a je povinen projekt zrealizovat 
v období od 1.7. 2021 do 30. 6. 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají v období uvedeném v bodu 1) tohoto 
článku smlouvy.

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 a medializací projektu (tisk letáků, propagační 

předměty projektu, reklamní kampaně ve vybraných médiích a na soc. sítích, 
tvorba článků apod.);

c) náklady spojené se vzděláváním v oblasti elektronické bezpečnosti (tvorba a 
aktualizace edearningů včetně technické podpory, videospoty, videotutoriály, 
semináře, soutěže, ceny do soutěží, grafické práce, pracovní listy apod.).

ČI. 7
Základní povinnosti příjemce

1) Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
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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,

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 31.07.2022 závěrečnou zprávu projektu, která bude 
obsahovat:

- stručný popis zrealizovaného projektu,
- finanční vyúčtování projektu,

f) příjemce je povinen zajistit propagaci poskytovatele dotace, a to vhodným 
viditelným umístěním loga poskytovatele. Publicita bude realizována v souladu s 
formami propagace zvolenými příjemcem v bodě 6 formuláře žádosti o dotací; 
povinnost publicity je splněna, pokud příjemce úspěšně provede alespoň jednu 
zvolenou formu propagace. V případě propagace prostřednictvím webových 
stránek umístí příjemce na web aktivní odkaz na www.kr-karlovarsky.cz. 
Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit při závěrečném finančním 
vypořádání dotace (např. audio/video záznam, fotografie, materiály). Příjemce 
odpovídá za správnost loga poskytovatele, pokud je uvedeno na propagačních 
materiálech (pravidla pro užití loga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz, 
odkaz Karlovarský kraj - Poskytování symbolů a záštit).

ČI.8
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.

ČI. 9
Ukončení smlouvy

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

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

3) Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb.,
b) je některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, 

jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, 
nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této smlouvy,

d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě 
vyzván poskytovatelem.

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 
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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 činí 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, nejpozději však do 
konce íhůty 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 výpovědí.

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) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 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 
č. 250/2000 Sb.

ČI, 10
Závěrečná ujednání

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
provede poskytovatel.

2) Kontaktní osobou příjemce oprávněnou a povinnou poskytovat poskytovateli veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Lucie Časarová, tel: 721 947 046, e-mail: 
casarova. I@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 čl. 1 
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této smlouvy. Změnu čl. 10 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést příjemce 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit poskytovateli.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb.

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.

6) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro příjemce 
a dvě pro poskytovatele.

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 č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Karlovarského kraje svým 
usnesením č. RK 1255/11/21 ze dne 22. 11. 2021.

O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina svým usnesením 
č. 1578/27/2021/RKze dne 21. 9. 2021.

V Ka rio vých Va rech dne......1.h. 14:. 202 1 i ‘/ : Í "i
V Jihlavě dne ........5....................

Ing. Petr Kulhánek 
hejtman Karlovarského kraje

Za správnost:

Podpis:
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