
RK-13-2007-32, př. 2 
Počet stran 5 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle § 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami 
 
 
Vysočina 
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
IČ: 70890749 
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800  
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a  
 
Zlatá lyže, spol. s r.o. 
se sídlem: Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupená: Petrem Honzlem, jednatelem 
IČ: 25577778 
bankovní spojení: Komerční banka Nové město na Moravě 
číslo účtu: 27-1299180257/0100 
 
(dále jen „příjemce“) 
 
 
 

Článek 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši XXX XXX Kč (slovy XXXXXXXXXXXXX 

korun českých) (dále jen „dotace“) poskytovatelem příjemci za účelem, krytí ztráty vzniklé 
v důsledku neuspořádání Světového poháru v běhu na lyžích Zlaté lyže (FIS TOUR DE 
SKI 2006/2007– World Cup).  

 
2) Skutečnosti uvedené v čl. 1 odst. 1 této smlouvy musí příjemce doložit způsobem 

uvedeným v čl. 3 odst. 5 této smlouvy. 
 
 

Článek 2 
Povinnosti poskytovatele 

 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci do 30. 6. 2007, a to formou 
bezhotovostního převodu dotace z účtu poskytovatele uvedeném v záhlaví této smlouvy na 
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 
 
 
 

Článek 3 
Povinnosti příjemce 

 
1) Příjemce se zavazuje použít dotaci pouze za účelem uvedeným v článku 1 této smlouvy.  
 



2) Příjemce se zavazuje vrátit poskytnutou dotaci, jestliže odpadne účel, pro který je dotace 
poskytována, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti 
dozví.  

 
3) Nevyužije-li příjemce dotaci za účelem uvedeným v článku 1 této smlouvy, nebo využije-li 

dotaci jen z části, je povinen vrátit dotaci nebo její nevyužitou část na účet poskytovatele, 
a to ve lhůtě 15 dnů od ukončení akce.  

 
4) Nevrátí-li příjemce nevyužitou dotaci nebo její část ve smyslu odst. 2 a 3 článku 3 této 

smlouvy poskytovateli ve stanovených lhůtách, považují se tyto prostředky za zadržené 
ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. Příjemce je v takovém případě povinen zaplatit poskytovateli 
penále ve výši 1 promile ze zadržovaných prostředků denně. 

 
5) Příjemce se zavazuje prokázat úhradu nákladů minimálně ve výši dotace předložením 

originálů prvotních dokladů (např. faktur, paragonů) v místě sídla poskytovatele 
uvedeném v záhlaví této smlouvy. Poskytovatel označí výše uvedené doklady za účelem 
vyloučení případného duplicitního předložení do jiného dotačního titulu. 

 
6) Příjemce je povinen předložit doklady dle čl. 3 odst. 5 této smlouvy ve lhůtě 90 dnů od 

podpisu smlouvy. 
 
7) Příjemce se zavazuje vést o použití dotace samostatnou průkaznou analytickou evidenci. 
 
9) Příjemce je povinen zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady 

na vlastní daně. Příjemce je povinen dále zajistit, aby do celkových nákladů na akci 
nebyly zahrnuty náklady na daň z přidané hodnoty příjemce (platí pro plátce DPH, pokud 
je akce realizována v rámci hospodářské činnosti příjemce). 

 
10) Neprokáže-li příjemce úhradu nákladů akce dle čl. 3 odst. 5 ve lhůtě stanovené v čl. 3 

odst. 6 tohoto článku, je poskytovatel oprávněn účtovat příjemci smluvní pokutu ve výši 
0.05% z  dotace uvedené v článku 1 této smlouvy denně, dále je oprávněn stanovit 
příjemci dodatečnou lhůtu k prokázání úhrady nákladů. 

 
11) Pokud příjemce neprokáže úhradu nákladů ani v této dodatečné lhůtě, je poskytovatel 

oprávněn požadovat vrácení poskytnuté dotace a příjemce je povinen tuto poskytnutou 
dotaci vrátit. Vrácení dotace nemá vliv na povinnost příjemce zaplatit smluvní pokutu. 

 
12) Příjemce se zavazuje umožnit osobám pověřeným krajem provádět věcnou, právní, 

finanční a účetní kontrolu a to do doby, kdy bude zcela zřejmé, že příjemce podpory 
splnil všechny své závazky a povinnosti dle této smlouvy. 

 
13) Příjemce se za níže uvedených podmínek touto smlouvou zavazuje vhodným způsobem 

prezentovat fakt, že akce obdržela podporu od poskytovatele.  
 
 

Článek 4 
Veřejná podpora 

 
1)  Tato dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu 

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy na podporu de minimis.   
 

2) Příjemce podpory musí před podpisem této smlouvy kraji předložit čestné prohlášení o 
výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé 3 roky (tzn. daný 



rozpočtový rok a předchozí dva rozpočtové roky) obdržel (podpora de minimis nesmí za 
uvedené období přesáhnout částku 200 000 EUR), přičemž se sčítá podpora malého 
rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem). 

 
3) Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení podle čl. 4 odst. 2 této 

smlouvy nejsou pravdivé, jedná se podstatné porušení smlouvy. 
 
4) Čestné prohlášení podle čl. 4 odst. 2 této smlouvy tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
2) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,  

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí obecně závaznými 

právními předpisy. 
 
3) Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Poskytovatel 

obdrží dvě vyhotovení, příjemce obdrží jedno vyhotovení.  
 

4) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Čestné prohlášení. 
 
5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle 

jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv  v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

 
6) Poskytnutí dotace uvedené v článku 1 této smlouvy příjemci bylo projednáno 

Zastupitelstvem kraje Vysočina na jednání dne …………….. a rozhodnuto usnesením č. 
…………………………... 

 
 
 
V Jihlavě dne ……...     V ………… dne ……... 
 
 
 
………………………     ………………………… 
 za poskytovatele     za příjemce 
 



cech
Textový rámeček
Příloha č. 1




	Zlatá lyže, spol. s r.o.
	Článek 1
	Předmět a účel smlouvy
	Článek 2
	Povinnosti poskytovatele
	Článek 3
	Povinnosti příjemce



