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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
ALKAT z.s. 
adresa:   Nivka 741, 675 31 Jemnice 
IČO:   28555597 
zastoupen:  Ing. Lenkou Morongovou, předsedkyní 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1474737359/0800  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

pospichalova
Razítko

pospichalova
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: ALKAT z.s. 
- Druh sociální služby: služby následné péče 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 1478748 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: ALKAT z.s. 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 898 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 781 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 117 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110%. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
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Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
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h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 
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p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Lenka Morongová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                      předsedkyně                                                   radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591   
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina o.s. 
adresa:   Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava 
IČO:   26652935 
zastoupena:  JUDr. Dagmar Zápotočnou, předsedkyní sdružení 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4200133340/6800  
variabilní symbol 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Denní stacionář Integrační centrum Sasov 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 2110189 

 
b) Název sociální služby: Odborné sociální poradenství APLA-Vysočina 
- Druh sociální služby: odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 4809258 

 
c) Název sociální služby: Sociální rehabilitace Integrační centrum Sasov 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 9744860 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Denní stacionář Integrační centrum Sasov 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 973 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 716 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 257 000 Kč 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

-  
b) Název sociální služby: Odborné sociální poradenství APLA-Vysočina 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 644 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 561 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 83 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

c) Název sociální služby: Sociální rehabilitace Integrační centrum Sasov 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 217 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 189 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 28 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 

základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
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rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
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Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
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Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
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6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 JUDr. Dagmar Zápotočná Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předsedkyně sdružení                                           radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Benediktus z.s. 
adresa:   Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 
IČO:   70868832 
zastoupeno:  Ing. Martinem Jindrou, vedoucím komunity 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 155402290/0600  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Centrum denních služeb 
- Druh sociální služby: centra denních služeb 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 1144880 

 
b) Název sociální služby: Sociálně terapeutické dílny 
- Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 1629813 

 
c) Název sociální služby: Chráněné bydlení 
- Druh sociální služby: chráněné bydlení 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 4802774 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Centrum denních služeb 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 967 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 841 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 126 000 Kč 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

b) Název sociální služby: Sociálně terapeutické dílny 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 388 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 338 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 50 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

c) Název sociální služby: Chráněné bydlení 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 025 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 892 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 133 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95% 
a s horní hranicí: 105% 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 

základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
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rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
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Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
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Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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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7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Martin Jindra Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                  vedoucí komunity                                              radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Brtnice 
adresa:   nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice 
IČO:   00285668 
zastoupeno:  Miroslavou Švaříčkovou, starostkou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94 - 8212681/0710  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Pečovatelská služba Města Brtnice 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 5332106 

 
b) Název sociální služby: Centrum denních služeb Města Brtnice 
- Druh sociální služby: centra denních služeb 
- Forma sociální služby: ambulantní  
- Identifikátor: 9644579 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Pečovatelská služba Města Brtnice 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 371 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 323 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 48 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
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b) Název sociální služby: Centrum denních služeb Města Brtnice 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 183 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 160 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 23 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
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na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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 akci a celkových nákladů na akci. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 
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m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Miroslava Švaříčková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                  starostka města                                                 radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Centrum LADA, z.s. 
adresa:   Nádražní 362, 395 01 Pacov  
IČO:   26518252 
zastoupeno:  Janou Moravcovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 169937157/0300  
variabilní symbol:  

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Centrum LADA, z.s. 
- Druh sociální služby: centra denních služeb 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 5587371 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Centrum LADA, z.s. 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 115 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 840 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 275 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 



Strana 3 (celkem 7)  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
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h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 
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p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Jana Moravcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                         ředitelka                                                      radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Centrum sociálních služeb Lukavec  
se sídlem:   V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec u Pacova 
IČO:   28125975  
zastoupeno:   Petrou Jelínkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Městys Lukavec 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka a.s. 

        číslo účtu: 169758992/0300  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
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závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Odlehčovací služba 
- Druh sociální služby: odlehčovací služba 
- Forma sociální služby: pobytová a ambulantní 
- Identifikátor: 4430625 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Odlehčovací služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 476 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 109 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 367 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus nebyl stanoven.  
 

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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Petra Jelínková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                         ředitelka                                                      radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 
adresa:   Kněžice 109, 675 21 Okříšky 
IČO:   25557475 
zastoupen:  RNDr. Jozefem Zeťkem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1466732339/0800  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Klub Lebeda 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 1429938 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Klub Lebeda 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 475 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 414 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 61 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus nebyl stanoven. 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 



Strana 3 (celkem 7)  

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
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i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 
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q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 RNDr. Jozef Zetěk Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                         ředitel                                                           radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 
adresa:   Okružní 962/13, Borovina, 674 01 Třebíč 1 
IČO:   29277418 
zastoupeno:  Mgr. et Bc. Petrou Tučkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2816167339/0800  
variabilní symbol:  
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 
- Druh sociální služby: chráněné bydlení 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 2603951 

 
b) Název sociální služby: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 7050155 

 
c) Název sociální služby: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 9211762 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (chráněné bydlení) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 736 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 641 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 95 000 Kč 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95% 
a s horní hranicí: 105% 
 

b) Název sociální služby: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (sociální 
rehabilitace) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 451 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 393 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 58 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

c) Název sociální služby: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (denní stacionář) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 713 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 490 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 223 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 

základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
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rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
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Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
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Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 



Strana 8 (celkem 8)  

6) 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. 

7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 
2016 usnesením č. …………………………….. 

 
 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. et Bc. Petra Tučková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                      ředitelka                                                         radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Denní a týdenní stacionář Jihlava  
se sídlem:   Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava 
IČO:   00400858  
zastoupen:   Mgr. Evou Pohořelou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutárního město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-6911681/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 
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- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Denní a týdenní stacionář Jihlava 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní  
- Identifikátor: 2022392 

 
b) Název sociální služby: Denní a týdenní stacionář Jihlava 
- Druh sociální služby: týdenní stacionáře 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 2717289 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Denní a týdenní stacionář Jihlava (denní stacionář) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 550 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 349 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 201 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
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b) Název sociální služby: Denní a týdenní stacionář Jihlava (týdenní stacionář) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 111 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 836 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 275 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 79% a 
s horní hranicí: 110% 

 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
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3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 
souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 
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b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
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poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Eva Pohořelá Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                        ředitelka                                                       radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč 
se sídlem:   Družstevní 1079, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
IČO:    60419148 
zastoupen:   PhDr. Karlem Halačkou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Třebíč 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 19-329711/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 
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- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Komplexní sociální a ošetřovatelská péče 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 6333498 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Komplexní sociální a ošetřovatelská péče 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 3 101 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 698 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 403 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 PhDr. Karel Halačka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                         Ředitel                                                         radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa:   5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   15060306 
zastoupen:  Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 18631521/0100  
variabilní symbol:  
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna Pelhřimov 
- Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny  
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 1238866 

 
b) Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny  
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 4228518 

 
c) Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna Bludiště  
- Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 6772929 

 
d) Název sociální služby: Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace 

Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 3177945 

 
e) Název sociální služby: Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace 

Pelhřimov 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní  
- Identifikátor: 6983655 

 
f) Název sociální služby: Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 8060062 

 
g) Název sociální služby: Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 9042100 

 
h) Název sociální služby: Chráněné bydlení Pelhřimov 
- Druh sociální služby: chráněné bydlení 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 5646012 

 
i) Název sociální služby: Chráněné bydlení Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby: chráněné bydlení 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 9737086 

 
j) Název sociální služby: Osobní asistence Bludiště 
- Druh sociální služby: osobní asistence 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 6019022 

 
k) Název sociální služby: Denní stacionář Bludiště 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
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- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 6928452 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna Pelhřimov 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu:148 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 129 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 19 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

b) Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna Havlíčkův Brod 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 172 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 150 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 22 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

c) Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna Bludiště 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 53 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 46 000 Kč 
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- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 7 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

d) Název sociální služby: Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace 
Havlíčkův Brod 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 408 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 355 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 53 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

e) Název sociální služby: Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace 
Pelhřimov 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 375 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 327 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 48 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

f) Název sociální služby: Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 621 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 540 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 81 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

g) Název sociální služby: Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod 
Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 568 000 Kč 

- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 494 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 74 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

h) Název sociální služby: Chráněné bydlení Pelhřimov 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 268 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 233 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 35 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95% 
a s horní hranicí: 105% 
 

i) Název sociální služby: Chráněné bydlení Havlíčkův Brod 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 218 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 930 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 288 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95% 
a s horní hranicí: 105% 
 

j) Název sociální služby: Osobní asistence Bludiště 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 664 000 Kč 
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- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 578 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 86 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

k) Název sociální služby: Denní stacionář Bludiště  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 027 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 894 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 133 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 
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2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 
1. 1. 2016.  

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 
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Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
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sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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 
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(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. et Mgr. Anna Šimonová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                      ředitelka                                                         radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Háta, o.p.s. 
adresa:   Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČO:     28861094 
zastoupena:   Mgr. Ivetou Vrbovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  Fio banka a.s.   
                                   číslo účtu:  2600378655/2010 

 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Centrum denních služeb Barborka 
- Druh sociální služby: centra denních služeb 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 3269433 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Centrum denních služeb Barborka 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 562 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 359 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 203 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
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Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
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h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 
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p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Iveta Vrbová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                         ředitelka                                                       radní Kraje Vysočina 



Strana 1 (celkem 7)  

 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Kolpingovo dílo ČR, z.s. 
adresa:   nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 
IČO:   43379729 
zastoupeno:  Liborem Havlíkem, centrálním sekretářem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 103839765/0300  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Spektrum - Kontaktní a poradenské centrum v oblasti 
drogové problematiky 

- Druh sociální služby: kontaktní centra 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 2496890 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Spektrum - Kontaktní a poradenské centrum v oblasti 
drogové problematiky  

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 971 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 832 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 139 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a horní hranicí: 110% 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 



Strana 6 (celkem 7)  

odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Libor Havlík Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                 centrální sekretář                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Medou z.s. 
adresa:   Lužická 1041, 396 01 Humpolec 
IČO:   03718981 
zastoupen:  Mgr. Zuzanou Žaloudkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-9664100267/0100  
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Medou z.s. 
- Druh sociální služby: centra denních služeb 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 3845565 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Medou z.s. 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 102 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 828 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 273 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus nebyl stanoven. 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
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i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 
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q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Zuzana Žaloudková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                         ředitelka                                                       radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupena:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem Diecézní charity Brno 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
variabilní symbol:  
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního 
zdraví Žďár nad Sázavou 

- Druh sociální služby: sociální rehabilitace  
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 1121256 

 
b) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Bystřice nad 

Pernštejnem 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní aterénní 
- Identifikátor: 2557883 

 
c) Název sociální služby: Rosa - denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 3193178 

 
d) Název sociální služby: Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Druh sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 3281341 

 
e) Název sociální služby: Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí  
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní  
- Identifikátor: 4409498 

 
f) Název sociální služby: Domov pokojného života Nížkov 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 5147407 

 
g) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Žďár 

nad Sázavou 
- Druh sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 5395460 

 
h) Název sociální služby: Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Druh sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní  
- Identifikátor: 5434121 

 
i) Název sociální služby: Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Žďár nad Sázavou  
- Druh sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní  
- Identifikátor: 7732889 

 
j) Název sociální služby: Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou 
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 7981302 
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k) Název sociální služby: Osobní asistence Velké Meziříčí 
- Druh sociální služby: osobní asistence 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 8670041 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního 
zdraví Žďár nad Sázavou 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 362 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 315 000 Kč  
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 47 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

b) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Bystřice nad 
Pernštejnem 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 035 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 770 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 265 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
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c) Název sociální služby: Rosa - denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 925 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 675 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 250 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

d) Název sociální služby: Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 995 000 Kč 

- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 866 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 129 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

e) Název sociální služby: Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 972 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 716 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 256 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

f) Název sociální služby:Domov pokojného života Nížkov (pečovatelská služba) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 0 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

g) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Žďár 
nad Sázavou 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 548 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 474 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 74 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

h) Název sociální služby: Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 840 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 731 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 109 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

i) Název sociální služby: Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Žďár nad Sázavou  

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 896 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 780 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 116 000 Kč 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

j) Název sociální služby: Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 658 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 263 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 395 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus nebyl stanoven. 
 

k) Název sociální služby: Osobní asistence Velké Meziříčí 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 3 140 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 731 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 409 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 

základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
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rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
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Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
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Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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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7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 
2016 usnesením č. …………………………….. 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                         ředitel                                                           radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Portimo, o.p.s. 
adresa:   Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:   45659028 
zastoupeno:  Mgr. Ruth Šormovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 27-1297380247/0100  
variabilní symbol:  
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Osobní asistence 
- Druh sociální služby: osobní asistence 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 5078660 

 
b) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Druh sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 8199096 

 
c) Název sociální služby: Raná péče 
- Druh sociální služby: raná péče 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní  
- Identifikátor: 8414368 

 
d) Název sociální služby: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Druh sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 9401897 

 
e) Název sociální služby: Občanská poradna Nové Město na Moravě,  

člen AOP ČR  
- Druh sociální služby: odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní  
- Identifikátor: 9459540 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 

vyrovnávací platbu: 
a) Název sociální služby: Osobní asistence 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 825 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 650 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 175 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a horní hranicí: 110% 
 

b) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 203 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 165 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 38 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a horní hranicí: 110% 
 

c) Název sociální služby: Raná péče  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 796 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 680 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 116 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a horní hranicí: 110% 
 

d) Název sociální služby: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 119 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 925 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 194 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a horní hranicí: 110% 
 

e) Název sociální služby: Občanská poradna Nové Město na Moravě,  
člen AOP ČR  

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 804 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 700 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 104 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a horní hranicí: 110% 
 

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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
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Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
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h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 
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p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  
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Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
              Mgr. Ruth Šormová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                      ředitelka                                                         radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
se sídlem:   Okružní 763/67, 591 01  Žďár nad Sázavou 3 
IČO:    43379168 
zastoupené:   Mgr. Václavem Šerákem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Žďár nad Sázavou 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-512751/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Denní stacionář pro mentálně postižené osoby 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní  
- Identifikátor: 3255669 

 
b) Název sociální služby: Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba  
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 3612996 

 
c) Název sociální služby: Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře 

nad Sázavou 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 3875788 

 
d) Název sociální služby: Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion 
- Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 4016423 

 
e) Název sociální služby: Denní centrum pro děti a mládež ve Žďáře 

nad Sázavou 
- Druh sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní  
- Identifikátor: 7029718 

 
f) Název sociální služby: Azylová ubytovna pro muže ve Žďáře nad Sázavou 
- Druh sociální služby: azylové domy 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 9794876 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Denní stacionář pro mentálně postižené osoby 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 860 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 748 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 112 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
b) Název sociální služby: Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 906 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 658 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 248 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

c) Název sociální služby: Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře 
nad Sázavou 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 3 146 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 737 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 409 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95% 
a s horní hranicí: 105% 
 

d) Název sociální služby: Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 725 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 370 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 355 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95% 
a s horní hranicí: 105% 
 

e) Název sociální služby: Denní centrum pro děti a mládež ve Žďáře 
nad Sázavou 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 498 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 434 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 64 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
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f) Název sociální služby: Azylová ubytovna pro muže ve Žďáře nad Sázavou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 646 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 562 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 84 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus nebyl stanoven. 
 

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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
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Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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 
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řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
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profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 
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                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Václav Šerák Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                         ředitel                                                          radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Středisko rané péče SPRP Brno 
adresa:   Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2 
IČO:   75094924 
zastoupeno:  Mgr. Karlou Němcovou, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213258785/0300  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Středisko rané péče SPRP Brno 
- Druh sociální služby: raná péče 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 4123958 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Středisko rané péče SPRP Brno 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 617 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 537 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 80 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
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Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
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h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 
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p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Karla Němcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                 vedoucí střediska                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
adresa:   Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice 
IČO:   75094975 
zastoupeno:  Mgr. Janou Tušlovou, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213449792/0300  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
- Druh sociální služby: raná péče 
- Forma sociální služby: ambulantní a terénní 
- Identifikátor: 5585320 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 358 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 312 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 46 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
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Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
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h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 
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p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Jana Tušlová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                 vedoucí střediska                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, z.ú. 
adresa:   Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava 
IČO:   65761979 
zastoupeno:  Ing. Evou Kantorovou, ředitelka 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 153984370/0600  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Sociálně terapeutické dílny 
- Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 1704464 

 
b) Název sociální služby: Chráněné bydlení 
- Druh sociální služby: chráněné bydlení 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 2328357 

 
c) Název sociální služby: Sociální rehabilitace 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní terénní 
- Identifikátor: 3107113 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Sociálně terapeutické dílny 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 411 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 358 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 53 000 Kč 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

b) Název sociální služby: Chráněné bydlení 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 328 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 286 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 42 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95% 
a s horní hranicí: 105% 
 

c) Název sociální služby: Sociální rehabilitace 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 307 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 267 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 40 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 

základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
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rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
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Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
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Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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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7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 
2016 usnesením č. …………………………….. 

 
 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Eva Kantorová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                       ředitelka                                                        radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591   
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Vrátka o.s. 
adresa:   L. Pokorného 56/19, Zámostí, 674 01 Třebíč 
IČO:   22681841 
zastoupen:  Bc. Irenou Rybníčkovou, předsedkyní 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 000000-4500010078/7940  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Sociální rehabilitace 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 2778597 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Sociální rehabilitace 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 243 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 212 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 31 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus nebyl nastaven. 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
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i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 



Strana 6 (celkem 7)  

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Bc. Irena Rybníčková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                      předsedkyně                                                   radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 
 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Centrum ZDISLAVA 
se sídlem:   Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:    43378692  
zastoupeno:   Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Nové Město na Moravě 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 9005-1320751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 
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- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

- Název sociální služby: Centrum Zdislava 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 9670040 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Centrum Zdislava 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 862 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 614 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 248 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   

 



Strana 7 (celkem 7)  

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. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Mgr. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                         ředitelka                                                       radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591   
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod  
adresa:   Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   60128640 
zastoupen:  Mgr. Danou Koudelkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 161799319/0600  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby: chráněné bydlení 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 4640855 

 
b) Název sociální služby: ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby: denní stacionář 
- Forma sociální služby: ambulantní  
- Identifikátor: 7691496 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (chráněné 
bydlení) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 138 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 120 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 18 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95% 
a s horní hranicí: 105% 
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b) Název sociální služby: ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (denní 

stacionář) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 096 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 823 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 273 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90% 
a s horní hranicí: 110% 
 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
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3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 
souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 
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b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
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poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Dana Koudelková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                        ředitelka                                                        radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 
adresa:   Myslibořice 1, 675 60  Myslibořice  
IČO:   00839345 
zastoupená:  Michaelou Grmelovou, předsedkyní správní rady (ředitelkou) 
   Hanou Svobodovou, členkou správní rady 
   Ivanou Vrzáčkovou, členkou správní rady   
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 8500008080/7940 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov pro osoby se zdravotním 
postižením 

- Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 4095808 

 
b) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov pro seniory 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 8912624 

 
c) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov se zvláštním režimem 
- Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 7089466 

 
d) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Odlehčovací služby 
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 6380698 

 
e) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 5830343 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  
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3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 944 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 821 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 123 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
 

b) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov pro seniory 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 7 046 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 6 129 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 917 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
c) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov se zvláštním režimem 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 778 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 417 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 361 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
 

d) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Odlehčovací služby 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 132 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 115 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 17 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
e)    Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – pečovatelská služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 113 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 95 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 18 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.  



 

Strana 8 (celkem 8)  

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 
 
 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
     .......................................................................       ……….........................................  
 Michaela Grmelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
            předsedkyně správní rady (ředitelka) radní Kraje Vysočina 
 
 Hana Svobodová 
 členka správní rady 
 
 Ivana Vrzáčková 
 členka správní rady 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
 
Domov blahoslavené Bronislavy 
adresa:   Školní 681, 396 01 Humpolec 
IČO:   73633399 
zastoupený:  Mgr. Janem Výborným, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 19-7051880257/0100  
variabilní symbol:  

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Domov blahoslavené Bronislavy 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 2640255 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Domov blahoslavené Bronislavy 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 626 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 284 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 342 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
 
 
            ..................................................                  ...................................................  
 Mgr. Jan Výborný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
 



 

Strana 1 (celkem 8)  

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 
se sídlem:   Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 
IČO:    75136295 
zastoupená:   Jaroslavou Kadlecovou, ředitelkou organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Pelhřimov - zřizovatele: Česká národní banka, číslo 
účtu: 94-1026261/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace 
k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Denní stacionář 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 7856671 

 
b) Název sociální služby: Domov pro seniory Pelhřimov 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 5643347 

 
c) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 1736199 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Denní stacionář 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 198 000 Kč 
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- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 173 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 25 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

 
b) Název sociální služby: Domov pro seniory Pelhřimov 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 6 732 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 5 856 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 876 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
c) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 619 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 539 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 80 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
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dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
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a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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 
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do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
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6) 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. 

 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
     …..…...........................................                        ...........................................................  
 Jaroslava Kadlecová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace 
se sídlem:   Špitální 46, 588 56 Telč 
IČO:    61737500 
zastoupená:   Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Města Telč, zřizovatele: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 
1466015399/0800 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 4582526 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 4 034 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 3 509 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 525 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
  ……………………...................................              .......................................................  
 Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Domov sv. Anežky 
adresa:   Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice 
IČO:   73635120 
zastoupený:  Ing. Františkem Čajkou, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43 - 7639930227/0100  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Domov sv. Anežky 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 4263854 

 
b) Název sociální služby: Domov sv. Anežky 
- Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 5033324 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Domov sv. Anežky – domovy pro seniory 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu:  5 913 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 5 143 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 770 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
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b) Název sociální služby: Domov sv. Anežky – domovy se zvláštním režimem 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 228 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 068 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 160 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 



 

Strana 4 (celkem 7)  

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 
souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 
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b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 



 

Strana 6 (celkem 7)  

podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
           ……........................................               ....................................................  
 Ing. František Čajka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Domov sv. Floriana o.s. 
adresa:   Věžnice 33, 582 52 Věžnice u Havl. Brodu 
IČO:   28560531 
zastoupený:  Ing. Josefem Málkem, předsedou spolku 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 218362637/0300 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Domov sv. Floriana 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 3692824 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Domov sv. Floriana 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 331 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 288 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 43 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   

 



 

Strana 7 (celkem 7)  

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
           ……..................................                               ...................................................  
 Ing. Josef Málek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda spolku radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace 
se sídlem:   Pod Rozhlednou 3448/10, 586 01 Jihlava  
IČO:    00400815 
zastoupený:   Mgr. Vladimírem Mašterou, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Statutárního města Jihlava - zřizovatele: Česká národní banka, 
číslo účtu: 94-6911681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)  
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Domov pro seniory Jihlava - Lesnov 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 4603621 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Domov pro seniory Jihlava - Lesnov 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 10 559 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 9 184 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 1 375 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
      …………………...........................                 ...................................................  
 Mgr. Vladimír Maštera Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
DS Stříbrné Terasy o.p.s. 
adresa:   Havlíčkova 5624/34b, 586 01  Jihlava 
IČO:   28274466 
zastoupená:  Bc. Jiřím Vondráčkem, ředitelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2171031329/0800 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: DS Stříbrné Terasy 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 6398947 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: DS Stříbrné Terasy  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 5 367 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 4 668 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 699 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 

 



 

Strana 3 (celkem 7)  

3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
  
      …………….................................                        ..........................................................  
 Bc. Jiří Vondráček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel společnosti radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Dům seniorů – Domov důchodců 
se sídlem:   Malovcova 1080, 395 01  Pacov 
IČO:    63893703 
zastoupený:   Ing. Václavem Hrobským, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Pacov - zřizovatele: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 
27-622171349/0800 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců Pacov  
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 9669060 

 
b) Název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců Pacov 
- Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 6465391 

 
c) Název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců Pacov 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 6397698 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců Pacov (domovy pro 
seniory) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu:  3 418 000 Kč 
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- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 973 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 445 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
b) Název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců Pacov (domovy se 

zvláštním režimem) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 594 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 257 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 337 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
 

c) Název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců Pacov (pečovatelská 
služba) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 212 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 185 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 27 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 



 

Strana 4 (celkem 8)  

dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
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a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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 
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do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
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6) 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. 

 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
    .....................................................                           ......................................................  
 Ing. Václav Hrobský Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Dům sv. Antonína 
adresa:   Komenského 907, 676 02 Moravské Budějovice 
IČO:   00394190 
zastoupený:  Ing. Ladislavem Chloupkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 11634711/0100 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Dům sv. Antonína – domov pro seniory 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 6934512 

 
b) Název sociální služby: Dům sv. Antonína – odlehčovací služby 
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 7526673 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Dům sv. Antonína – domov pro seniory 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 5 695 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 4 954 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 741 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
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b) Název sociální služby: Dům sv. Antonína – odlehčovací služby 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 180 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 157 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 23 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
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3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 
souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 
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b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
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podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Ladislav Chloupek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                  ředitel organizace                                              radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Farní charita Kamenice nad Lipou 
adresa:   nám. Husovo 94, 394 70 Kamenice nad Lipou 
IČO:   49026852 
zastoupená:  Jitkou Koubovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 170318142/0300 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Kamenice nad Lipou 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 5419838 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

- Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Kamenice nad Lipou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 063 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 925 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 138 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
         ................................................                         ........................................................  
 Jitka Koubová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 
se sídlem:   Brtnická 754/15, 586 01 Jihlava 
IČO:    00400840 
zastoupené:   Ing. Mgr. Alenou Řehořovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Statutárního města Jihlava - zřizovatele: Česká národní banka, 
číslo účtu: 94-6911681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)  

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Denní stacionář „Domovinka“ 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 6075370 

 
b) Název sociální služby: Odlehčovací služba 
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 1063819 

 
c) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 1406919 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Denní stacionář „Domovinka“ 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 656 000 Kč 
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- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 571 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 85 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
b) Název sociální služby: Odlehčovací služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 301 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 262 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 39 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
 

c) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 3 673 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 3 195 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 478 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 
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Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
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anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 
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k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
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Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 



 

Strana 8 (celkem 8)  

7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 

 
 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
   …………………...................................               ........................................................  
 Ing. Mgr. Alena Řehořová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Chotěboř  
adresa:   Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř 
IČO:   00267538 
zastoupené:  Ing. Tomášem Škarydem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 2917920297/0100  
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Chotěboř  
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní  
- Identifikátor: 1003837 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Chotěboř 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 618 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 408 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 210 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
 
  
           ………...................................                             ..................................................  
 Ing. Tomáš Škaryd Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Jemnice 
adresa:   Husova 103, 675 31 Jemnice  
IČO:   00289531 
zastoupené:  Ing. Miloslavem Nevěčným, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 820711/0100 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Jemnice 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 5517721 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Jemnice 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 225 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 196 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 29 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 



 

Strana 6 (celkem 7)  

odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
 
  
     .......................................................            ........................................................  
 Ing. Miloslav Nevěčný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Ledeč nad Sázavou  
adresa:   Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČO:   00267759 
zastoupené:  Zdeňkem Tůmou, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-618521/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou  
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní  
- Identifikátor: 4357047 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 293 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 125 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 168 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Zdeněk Tůma Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                    starosta města                                                 radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Moravské Budějovice 
adresa:   nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 
IČO:   00289931 
zastoupené:  Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-6616711/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba města Moravské Budějovice 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní  
- Identifikátor: 4159384 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba města Moravské Budějovice 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 272 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 237 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 35 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   

 



 

Strana 7 (celkem 7)  

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Ing. Vlastimil Bařinka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                   starosta města                                                  radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Polná  
adresa:   Husovo náměstí 39, 588 13 Polná  
IČO:   00286435 
zastoupené:  Jindřichem Skočdopolem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1466061379/0800  
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Polná  
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní  
- Identifikátor: 2642671 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Polná 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 641 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 558 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 83 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 

 



 

Strana 3 (celkem 7)  

3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Jindřich Skočdopole Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                    starosta města                                                 radní Kraje Vysočina 



 

Strana 1 (celkem 7)  

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Počátky 
adresa:   Palackého nám. 1, 394 64 Počátky   
IČO:   00248843 
zastoupené:  Mgr. Karlem Šteflem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-6716261/0710  
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba  
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní  
- Identifikátor: 4999449 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 673 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 586 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 87 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Mgr. Karel Štefl Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                   starosta města                                                 radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Přibyslav 
adresa:   Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
IČO:   00268097 
zastoupené:  Martinem Kamarádem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 94-5611521/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Přibyslav 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7104819 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Přibyslav 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 438 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 381 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 57 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Martin Kamarád Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                   starosta města                                                   radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Třešť 
adresa:   Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 
IČO:   00286753 
zastoupeno:  Ing. Vladislavem Hynkem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-1811681/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Třešť 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 9980103 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Třešť 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 599 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 521 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 78 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 



 

Strana 6 (celkem 7)  

odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Ing. Vladislav Hynk Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                     starosta města                                                 radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Město Ždírec nad Doubravou 
adresa:   Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
IČO:   00268542 
zastoupené:  Janem Martincem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-5910521/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 1030341 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 224 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 195 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 29 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Jan Martinec Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                    starosta města                                                 radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Městys Batelov 
adresa:   náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov 
IČO:   00285595 
zastoupený:  Ing. Jiřím Doležalem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-819681/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba v Batelově 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 9413450 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba v Batelově 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 125 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 109 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 16 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Ing. Jiří Doležal Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                   starosta města                                                 radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Městys Bobrová 
adresa:   Bobrová 138, 592 55 Bobrová 
IČO:   00293971 
zastoupený:  Zdeňkou Smažilovou, starostkou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-10315751/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Bobrová 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 4781602 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Bobrová 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 72 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 63 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 9 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Zdeňka Smažilová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                  starostka městyse                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Městys Jimramov 
adresa:   náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 
IČO:   00294471 
zastoupený:  Ing. Josefem Homolkou, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 6914751/0710  
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 9126811 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 201 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 175 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 26 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Ing. Josef Homolka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                 starosta městyse                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Městys Krucemburk 
adresa:   Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66  Krucemburk 
IČO:   00267716 
zastoupený:  Mgr. Ottou Kohoutem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-1012521/0710  
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 9851168 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Krucemburk 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 216 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 188 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 28 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Mgr. Otto Kohout Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                   starosta městyse                                              radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Městys Křižanov 
adresa:   Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 
IČO:   00294616 
zastoupený:  Marií Smejkalovou, starostkou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 3123751/0100 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 3055029 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 180 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 157 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 23 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Marie Smejkalová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                 starostka městyse                                                radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Městys Měřín 
adresa:   Náměstí 106, 594 42 Měřín 
IČO:   00294799 
zastoupený:  Ing. Jiřím Servítem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-5612751/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 3782703 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 89 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 78 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 11 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Ing. Jiří Servít Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                   starosta městyse                                                radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
Městys Okříšky 
adresa:   Jihlavská 1, 675 21 Okříšky 
IČO:   00290050 
zastoupený:  Zdeňkem Ryšavým, starostou městyse  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1524711/0100 
variabilní symbol:  

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Okříšky 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7833373 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Okříšky 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 126 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 110 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 16 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Zdeněk Ryšavý Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                  starosta městyse                                                radní Kraje Vysočina 



 

Strana 1 (celkem 7)  

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Nemocnice Počátky, s.r.o. 
adresa:   Havlíčkova 206, 394 64 Počátky 
IČO:   26216701 
zastoupen:  Ing. Jiřím Rosenbergem, jednatelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 2740352/0800 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Nemocnice Počátky, s.r.o.  
- Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 7612969 

 
b) Název sociální služby: Nemocnice Počátky, s.r.o. 
- Druh sociální služby: sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 4405366 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Nemocnice Počátky, s.r.o (domovy se zvláštním 
režimem) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 167 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 885 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 282 000 Kč 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
 

 
- Název sociální služby: Nemocnice Počátky, s.r.o. (sociální služby poskytované 

ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 361 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 184 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 177 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 
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2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 
1. 1. 2016.  

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  
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Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 

s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 
b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 
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l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
  
             
   ……...............................................                           .......................................................  
 Ing. Jiří Rosenberg Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             jednatel společnosti radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Novoměstské sociální služby 
se sídlem: Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 48899097 
zastoupená: Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Nového Města na Moravě - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 19-1224751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Odlehčovací služba v Domě s pečovatelskou službou 
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 2742731 

 
b) Název sociální služby: Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v Domě 

s pečovatelskou službou a pečovatelská služba na území Nového Města na 
Moravě 

- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7473401 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Odlehčovací služba v Domě s pečovatelskou službou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 171 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 149 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 22 000 Kč 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
b) Název sociální služby: Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v Domě 

s pečovatelskou službou a pečovatelská služba na území Nového Města na 
Moravě 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 440 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 123 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 317 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 
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2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 
1. 1. 2016.  

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 
 
 

Čl. 8 
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Základní povinnosti Příjemce  
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
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sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
4)  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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, 
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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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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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7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 

 
 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
           .....................................................                 ...................................................  
 Ing. Mgr. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Obec Herálec 
adresa:   Herálec 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou 
IČO:   00294306 
zastoupená:  Lubomírem Gregorem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1623750339/0800 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 6841399 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 127 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 111 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 16 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Lubomír Gregor Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                     starosta obce                                                  radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Obec Horní Dubenky  
adresa:   Horní Dubenky 31, 588 52 Horní Dubenky 
IČO:   00285889 
zastoupená:  Ing. Janem Lapešem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)   
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-5214681/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Horní Dubenky 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7092323 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Horní Dubenky 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 408 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 355 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 53 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Ing. Jan Lapeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                     starosta obce                                                 radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Obec Slavíkov 
adresa:   Slavíkov 2, 582 65 Slavíkov 
IČO:   00268241 
zastoupená:  Lubošem Culkem, starostou obce  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-9516521/0710  
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba obce Slavíkov 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 9540347 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba obce Slavíkov 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 139 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 121 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 18 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
 
 
    .......................................................         ..................................................... 
 Luboš Culek  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                     starosta obce                                                   radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Obec Věcov 
adresa:   Věcov 61, 592 44 Věcov 
IČO:   00295621 
zastoupená:  Zdeňkem Vraspírem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-7415751/0710 
variabilní symbol: 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 1080636 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 66 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 58 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 8 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
    .......................................................         ..................................................... 
 Zdeněk Vraspír Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                     starosta obce                                                   radní Kraje Vysočina 



 

Strana 1 (celkem 11)  

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupen:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
variabilní symbol:  

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 
na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 



 

Strana 2 (celkem 11)  

a) Název sociální služby: Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 4282406 

 
b) Název sociální služby: Centrum U Větrníku Jihlava 
- Druh sociální služby: kontaktní centra 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7117099 

 
c) Název sociální služby: Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava 
- Druh sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 1817641 
-  

 
d) Název sociální služby: NZDM Maják Luka nad Jihlavou 
- Druh sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 1790452 

 
e) Název sociální služby: ERKO - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava 
- Druh sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 7018288 

 
f) Název sociální služby: Zastávka Telč 
- Druh sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7074967 

 
g) Název sociální služby: Adapta Jihlava – odlehčovací služba 
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 5289200 

 
h) Název sociální služby: Bárka – Charitní domácí hospicová péče Jihlava  
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 4578503 

 
i) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Nová Říše 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 3906116 

 
j) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 3976960 

 
k) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Kostelec 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 3991844 
 
l) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Telč 
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- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 4825511 

 
m) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Kamenice 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 6622088 

 
n) Název sociální služby: Terénní programy SOVY 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 4416076 

 
o) Název sociální služby: Následná péče Jihlava 
- Druh sociální služby: služby následné péče 
- Forma sociální služby: pobytová, ambulantní 
- Identifikátor: 3284931 

 
p) Název sociální služby: Klubíčko Jihlava 
- Druh sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 9124235 

 
 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
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1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 

vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 964 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 839 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 125 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

 
b) Název sociální služby: Centrum U Větrníku Jihlava 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 663 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 420 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 243 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

c) Název sociální služby: Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 921 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 770 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 151 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

 
d) Název sociální služby: NZDM Maják Luka nad Jihlavou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 735 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 600 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 135 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus nebyl aplikován. 
 

e) Název sociální služby: ERKO - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Jihlava 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 503 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 280 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 223 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
 

 
f) Název sociální služby: Zastávka Telč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 051 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 910 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 141 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

g) Název sociální služby: Adapta Jihlava – odlehčovací služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 885 000 Kč 
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- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 354 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 531 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

 
h) Název sociální služby: Bárka – Charitní domácí hospicová péče Jihlava  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 777 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 300 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 477 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus nebyl aplikován.  
 

i) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Nová Říše 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 440 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 383 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 57 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % a s horní 
hranicí: 110 %. 

 
j) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 850 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 740 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 110 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

k) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Kostelec 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 472 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 411 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 61 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
l) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Telč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 868 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 755 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 113 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

m) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Kamenice 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 551 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 480 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 71 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
n) Název sociální služby: Terénní programy SOVY 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 145 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 866 000 Kč 
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- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 279 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

o) Název sociální služby: Následná péče Jihlava 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 283 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 110 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 173 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

 
p) Název sociální služby: Klubíčko Jihlava 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 871 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 750 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 121 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
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dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
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a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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 
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do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
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6) 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. 

 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
 
  
     …………………………...................................   .........................................................  
  
           Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
  ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace 
se sídlem:   Dolní Rožínka 117, 592 51 Dolní Rožínka 
IČO:    71204326 
zastoupená:  Ing. Hanou Juklovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu obce Dolní Rožínka - zřizovatele: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu: 2526751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Dolní Rožínka 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 2111104 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pečovatelská služba Dolní Rožínka 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 503 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 438 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 65 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
 
 
      
        ..................................................              .........................................................  
 Ing. Hana Juklová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace 
se sídlem: Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš 
IČO: 00842044 
zastoupená: MUDr. Svatoplukem Horkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Velká Bíteš - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 9005-1822751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Domov důchodců 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 4616210 

 
b) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma poskytování: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7916360 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Domov důchodů 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 891 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 645 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 246 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
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b) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 367 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 320 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 47 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
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3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 
souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 
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b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
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podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
         .....................................................              ......................................................  
 MUDr. Svatopluk Horek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou 
se sídlem:   Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO:    70844763 
zastoupené:   Mgr. Kateřinou Klementovou, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Světlá nad Sázavou - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 19-2621521/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

 
a) Název sociální služby: Domov pro seniory 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 3199400 

 
b) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba  
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7033924 

 
 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

 
a) Název sociální služby: Domov pro seniory 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 7 166 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 6 233 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 933 000 Kč 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
 

b) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 824 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 710 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 114 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 
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2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 
1. 1. 2016.  

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 
 
 
 



 

Strana 5 (celkem 7)  

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
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sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
    .............................................................                         .................................................... 
 Mgr. Kateřina Klementová, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Sdílení o.p.s. 
adresa:   Masarykova 330, 588 56 Telč 
IČO:   22673377 
zastoupená:  Bc. Michaelou Čeřovskou, ředitelkou společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 3100008951/7940 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Odborné sociální poradenství 
- Druh sociální služby: odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 2489209 

 
b) Název sociální služby: Odlehčovací služba 
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 4942432 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Odborné sociální poradenství 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 256 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 223 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 33 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 



 

Strana 3 (celkem 7)  

 
 
b) Název sociální služby: Odlehčovací služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 553 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 621 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 932 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu přechodový mechanismus nebyl aplikován.  
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
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smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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 akci a celkových nákladů na akci. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 
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m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
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3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
     ……………….................................                ......................................................  
 Bc. Michaela Čeřovská Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka společnosti radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu 
se sídlem:   Reynkova 3643, 580 01  Havlíčkův Brod 
IČO:    70188467 
zastoupené:   Mgr. Magdalenou Kufrovou, ředitelkou organizace    
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Havlíčkova Brodu - zřizovatele: Česká národní banka, 
číslo účtu: 94-210681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Denní stacionář 
- Druh sociální služby: denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 9110568 

 
b) Název sociální služby: Domov pro seniory 
- Druh sociální služby: domovy pro seniory 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 5237579 

 
 

c) Název sociální služby: Domov se zvláštním režimem 
- Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 1045516 

 
d) Název sociální služby: Odlehčovací pobytová služba 
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 2759151 

 
 

e) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 2627678 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  
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3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Denní stacionář 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 393 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 342 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 51 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 
 

 
b) Název sociální služby: Domov pro seniory 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 5 646 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 4 911 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 735 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
 

c) Název sociální služby: Domov se zvláštním režimem 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 113 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 838 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 275 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
d) Název sociální služby: Odlehčovací pobytová služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 213 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 186 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 27 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
 

e) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 549 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 348 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 201 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    ………………..................................               .........................................................  
 Bc. Magdalena Kufrová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Sociální služby města Velké Meziříčí 
se sídlem: Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 68726732 
zastoupená: Mgr. Janou Jurkovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Velké Meziříčí - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
bankovní spojení: 9005-1523751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah 
příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 



 

Strana 2 (celkem 7)  

2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

a) Název sociální služby: Sociální služby města Velké Meziříčí 
- Druh sociální služby: odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 7444236 

 
b) Název sociální služby: Sociální služby města Velké Meziříčí 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 4124928 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

a) Název sociální služby: Sociální služby města Velké Meziříčí (odlehčovací 
služby) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 132 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 115 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 17 000 Kč 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 

 
b) Název sociální služby: Sociální služby města Velké Meziříčí (pečovatelská 

služba) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 457 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 265 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 192 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 
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2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 
1. 1. 2016.  

 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  
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Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 

s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 
b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 
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l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „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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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
  
  
        …………..................................                         ..........................................................  
 Mgr. Jana Jurková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí 
adresa:   Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:   70289166 
zastoupený:  Ivanem Hořínkem, předsedou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-8418751/0710  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 1449312 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 219 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 061 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 158 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 90 % 
a s horní hranicí: 110 %. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 



 

Strana 6 (celkem 7)  

odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
 
 
        ..............................................                               ..................................................  
 Ivan Hořínek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

ID ZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
 
Vysočinské nemocnice s.r.o. 
adresa:   5. května 319, 396 01 Humpolec 
IČO:   25257005 
zastoupené:  Bc. Evou Peškovou, MBA 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 235541450/0300 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
 

- Název sociální služby: Pobytová sociální služba poskytovaná ve 
zdravotnickém zařízení ústavní péče 

- Druh sociální služby: sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 

- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 9039793 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 
 

- Název sociální služby: Pobytová sociální služba poskytovaná ve 
zdravotnickém zařízení ústavní péče 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 447 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 259 000 Kč 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 188 000 Kč 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: 95 % 
a s horní hranicí: 105 %. 
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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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
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b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 
služby, 

c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k) na audity obcí, 
l) na investice, 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami, 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby, 

o) na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 
a odst. 5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 
anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, 
řídí se podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) poskytovat sociální služby při 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. 
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 
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a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01591“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny, 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 
23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti 
podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních 
webových stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
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období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočtenou podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 
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                                                                   Čl. 11 
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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

2. 2. 2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
          ............................................                              ...................................................  
 Bc. Eva Pešková, MBA Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka společnosti  radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
 
Středisko křesťanské  pomoci Jihlava 
adresa: Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava 
IČO: 46259830 
zastoupeno: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
                                   číslo účtu:  1465080359/0800 
 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Azylový dům pro muže Jihlava 
- Druh sociální služby:   azylové domy 
- Forma sociální služby: pobytové 
- Identifikátor: 3813960 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Azylový dům pro muže Jihlava 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 100 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 957 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 143 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. David Chlupáček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
 
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava 
adresa: Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava 
IČO: 70876339 
zastoupeno: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s 
                                   číslo účtu:  203203983/0300 
 
 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Azylové ubytování Jihlava 
- Druh sociální služby:   azylové domy 
- Forma sociální služby: pobytové 
- Identifikátor: 5917514 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Azylové ubytování Jihlava 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 662 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 576 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 86 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. David Chlupáček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2016 

 
 
a 
 
 
Bílý kruh bezpečí, z. s. 
adresa: U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
IČO: 47607483 
zastoupen: Mgr. Petrou Vitoušovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1937602339/0800   
 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Bílý kruh bezpečí 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 9073951 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Bílý kruh bezpečí 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 412 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 359 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 53 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 

 



Strana 3 (celkem 7)  

3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Petra Vitoušová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
 
Centrum J. J. Pestalozziho,  o.p.s. 
adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim 
IČO: 25918974 225918974P 795918974 
zastoupena: PaedDr. Pavlem Tvrdíkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 2904903359/0800 
 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Dům na půl cesty 
- Druh sociální služby:   domy na půl cesty 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 5387515 
b) Název sociální služby: Krizová pomoc 
- Druh sociální služby:   krizová pomoc 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 9215786 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Dům na půl cesty 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 702 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 611 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 91 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Krizová pomoc 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 290 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 122 000 
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- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 168 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
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rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
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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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 



Strana 6 (celkem 7)  

nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 
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                                                                   Čl. 11 
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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 PaedDr. Pavel Tvrdík Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
 
Centrum multikulturního vzdělávání 
adresa: Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava 
IČO: 02415178 
zastoupen: Ing. Danou Fiedlerovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 2200561442/2010 
 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Sociální rehabilitace 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 5774366 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Sociální rehabilitace 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 780 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 418 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 362 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Dana Fiedlerová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2016  

 
a   
 
 
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s. 
adresa: Úprkova 6, 586 01 Jihlava 
IČO: 02285266 
zastoupen: Jiřina Kocmanová  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
 a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

- Druh sociální služby:    sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

- Forma sociální služby:  ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7541256 
b) Název sociální služby: Tlumočnické služby 
- Druh sociální služby:   Tlumočnické služby 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 8274421 

 
 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 343 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 299 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 44 000 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Tlumočnické služby 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 189 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 904 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 285 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
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3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 
souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 
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b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
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poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
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Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Jiřina Kocmanová      Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                          ředitelka                                                        radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
 
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 
adresa: Chlumova 3 , 586 01 Jihlava 
IČO: 22858202 
zastoupena: Ing. Slavkou Dokulilovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 43-8079060247/0100 
 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Druh sociální služby:   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 8978734 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 107 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 963 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 144 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Slavka Dokulilová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2016  

 
a   
 
 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.  
adresa: Vrchlického 57, 586 01 Jihlava 
IČO: 26594706 
zastoupen: Alenou Pytlíkovou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 179133355/0300  
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
 a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  
Vysočina, o. p. s. – Havlíčkův Brod 

- Druh sociální služby:    odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby:  ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 3994230 
b) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  

Vysočina, o. p. s. – Jihlava 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 8577498 
c) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  

Vysočina, o. p. s. – Pelhřimov 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 4576756 
d) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  

Vysočina, o. p. s. – Třebíč 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství  
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7050514 
e) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  

Vysočina, o. p. s. – Žďár nad Sázavou 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7192717 

 
 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  
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3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  
Vysočina, o. p. s. – Havlíčkův Brod 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 332 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 289 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 43 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  
Vysočina, o. p. s. – Jihlava 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 604 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 526 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 78 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

c) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  
Vysočina, o. p. s. – Pelhřimov 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 418 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 364 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 54 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
d) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  

Vysočina, o. p. s. – Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 425 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 370 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 55 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
e) Název sociální služby: Centrum pro zdravotně postižené kraje  

Vysočina, o. p. s. – Žďár nad Sázavou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 600 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 522 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 78 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Alena Pytlíková     Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                        ředitelka                                                          radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
 
Domácí hospic Vysočina,  o. p. s. 
adresa: Žďárská 612,  592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 70803978 
zastoupena:  Ing. Petrem Havlíčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  3364497349/0800   
 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Poradna Alej, Rodinný pokoj 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 7780361 
b) Název sociální služby: Poradna Alej 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 9831762 
c) Název sociální služby: Domácí hospicová péče, odlehčovací služby 
- Druh sociální služby:   odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 1676648 
d) Název sociální služby: Domácí hospicová péče 
- Druh sociální služby:   odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 5533567 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Poradna Alej, Rodinný pokoj 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 224 000 Kč 
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- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 183 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 41 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Poradna Alej 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 60 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 46 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 14 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

- Název sociální služby: Domácí hospicová péče, odlehčovací služby 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 150 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 460 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 690 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

c) Název sociální služby: Domácí hospicová péče 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 620 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 248 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 372 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 
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4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
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Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
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6) 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. 

 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Petr Havlíček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
 
Farní charita Pacov  
adresa: nám. Svobody 2, 395 01 Pacov 
IČO: 47224444 
zastoupena: Miroslavem Kokešem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 224246261/0100 
 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála 
- Druh sociální služby:   nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 3940857 
b) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Druh sociální služby:   pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 2581376 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 810 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 700 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 110 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Pečovatelská služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 710 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 618 000 
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- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 92 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
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rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
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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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
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nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 



Strana 7 (celkem 7)  

                                                                   Čl. 11 
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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Miroslav Kokeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
Ječmínek, o. p. s. 
adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 26538377 
zastoupena: Mgr. Miroslavou Machkovou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 1624299359/0800 
 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Domov pro matky (otce) s dětmi 
- Druh sociální služby: azylové domy 
- Forma sociální služby: pobytové 
- Identifikátor: 7321373 
b) Název sociální služby: Terénní práce 
- Druh sociální služby: terénní programy 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 5370399 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Domov pro matky (otce) s dětmi 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 828 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 721 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 107 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Terénní práce 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 914 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 795 000 
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- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 119 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
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rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
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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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
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nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 
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                                                                   Čl. 11 
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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Miroslava Machková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2016  

 
a   
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové  188,  580 01  Havlíčkův  Brod 
IČO: 15060233 
zastoupena: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank 
                                   číslo účtu:  2106566677/2700 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
 a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Charitní domov Humpolec 
- Druh sociální služby:    azylové domy 
- Forma sociální služby:  pobytová 
- Identifikátor: 4447498 
b) Název sociální služby: Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby:   azylové domy 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 6897882 
c) Název sociální služby: Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci 
- Druh sociální služby:   centra denních služeb 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 1556513 
d) Název sociální služby: Petrklíč – denní stacionář pro děti a mládež                 

s mentálním a  komb. postiž. 
- Druh sociální služby:   denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 7776230 
e) Název sociální služby: Chráněné bydlení Petrklíč 
- Druh sociální služby:   chráněné bydlení 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 5078198 
f) Název sociální služby: Občanská poradna Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby:    odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 8496850 
g) Název sociální služby:  Hospicová péče 
- Druh sociální služby:    odlehčovací služby 
- Forma sociální služby:  terénní 
- Identifikátor: 6314482 
h) Název sociální služby: Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby:   osobní asistence 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 6254782 
i) Název sociální služby: Středisko rané péče Havlíčkův Brod 
- Druh sociální služby:   raná péče 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 8307350 
j) Název sociální služby: eNCéčko - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Světlá  nad Sáz. 
- Druh sociální služby:   nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 1758665 
k) Název sociální služby: Nízkoprahový klub BAN ! 
- Druh sociální služby:   nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 2464529 
l) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Druh sociální služby:   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 9513189 
m) Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna 
n) Druh sociální služby:   sociálně terapeutická dílny 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 8855871 
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o) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Humpolec 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 4631934 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Charitní domov Humpolec 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 496 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 432 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 64 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 496 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 432 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 64 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

c) Název sociální služby: Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 052 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 915 000 
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- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 137 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
d) Název sociální služby: Petrklíč – denní stacionář pro děti a mládež   

                                          s mentálním a  komb. postiž. 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 055 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 788 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 267 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
e) Název sociální služby: Chráněné bydlení Petrklíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 561 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 488 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 73 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
f) Název sociální služby: Občanská poradna Havlíčkův Brod 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 696 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 606 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 90 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
g) Název sociální služby: Hospicová péče 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 528 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 211 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 317 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
h) Název sociální služby: Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 444 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 126 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 318 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
i) Název sociální služby: Středisko rané péče Havlíčkův Brod 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 241 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 080 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 161 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
j) Název sociální služby: eNCéčko – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Světlá nad  Sáz. 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 955 000 Kč 
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- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 831 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 124 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
k) Název sociální služby: Nízkoprahový klub BAN ! 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 982 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 854 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 128 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
l) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 043 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 908 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 135 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
m) Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 386 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 336 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 50 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
n) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Humpolec 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 179 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 896 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 283 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
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kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
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5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 

účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 
b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
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- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 



Strana 9 (celkem 10)  

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
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4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Bc. Anna Blažková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2016  

 
a   
 
 
Oblastní charita Pelhřimov 
adresa: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 47224541 
zastoupen: Bc. Martina Kábelová 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.    
číslo účtu: 107046957/0300  
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
 a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Občanská poradna 
- Druh sociální služby:    odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby:  ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 1810833 
b) Název sociální služby: Hospicová péče 
- Druh sociální služby:   odlehčovací služby 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 6500388 
c) Název sociální služby: Středisko osobní asistence 
- Druh sociální služby:   osobní asistence 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 4632272 
d) Název sociální služby: KLÍČ – Centrum pro rodinu 
- Druh sociální služby:   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 5843846 
e) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba 
- Druh sociální služby:   pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 5618486 

 
 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
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Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 

vyrovnávací platbu: 
a) Název sociální služby: Občanská poradna 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 860 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 748 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 112 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Hospicová péče 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 126 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 450 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 676 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

c) Název sociální služby: Středisko osobní asistence 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 280 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 114 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 166 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
d) Název sociální služby: KLÍČ – Centrum pro rodinu 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 807 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 702 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 105 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
e) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 631 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 419 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 212 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 
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2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 
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obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 



Strana 6 (celkem 8)  

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
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projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
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3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Bc. Martina Kábelová     Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                        ředitelka                                                          radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2016  

 
a   
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00  Brno 
IČO: 44990260 
zastoupen: Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.   
číslo účtu: 1520431319/0800  
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
 a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Azylový dům pro muže Třebíč 
- Druh sociální služby:    azylové domy 
- Forma sociální služby:  pobytová 
- Identifikátor: 7194393 
b) Název sociální služby: Azylový dům pro matky s dětmi Třebíč 
- Druh sociální služby:   azylové domy 
- Forma sociální služby: pobytová 
- Identifikátor: 3499810 
c) Název sociální služby: Domovinka Třebíč 
- Druh sociální služby:   denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 8089034 
d) Název sociální služby: Stacionář Úsměv Třebíč 
- Druh sociální služby:   denní stacionáře 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 8981293 
e) Název sociální služby: Následná péče 
- Druh sociální služby:   služby následné péče 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 8842464 
f) Název sociální služby: K – centrum Noe Třebíč 
- Druh sociální služby:    kontaktní centra 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7736193 
g) Název sociální služby:  Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč 
- Druh sociální služby:    odlehčovací služby 
- Forma sociální služby:  terénní 
- Identifikátor: 8756952 
h) Název sociální služby: Osobní asistence Třebíč 
- Druh sociální služby:   osobní asistence 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 5595277 
i) Název sociální služby: Středisko rané péče Třebíč 
- Druh sociální služby:   raná péče 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 9920262 
j) Název sociální služby: Barák – nízkoprahový klub 
- Druh sociální služby:   nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 1824210 
k) Název sociální služby: Ambrela – Komunitní centrum 
- Druh sociální služby:   nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 6521044 
l) Název sociální služby: Komunitní centrum Klubíčko Třebíč 
- Druh sociální služby:   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 5085198 
m) Název sociální služby: TaxiS sociální rehabilitace 
n) Druh sociální služby:   sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 8750682 
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o) Název sociální služby: Paprsek naděje – centrum služeb pro podporu 
duševního zdraví Třebíč 

- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 7978014 
p) Název sociální služby: Streetwork 
- Druh sociální služby: terénní programy 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 3822427 
q) Název sociální služby: AL PASO Vysočina 
- Druh sociální služby: terénní programy 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 7154342 
r) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Třebíč 
- Druh sociální služby: pečovatelská služba 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 6479187 
-  

 
 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Azylový dům pro muže Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 903 000 Kč 
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- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 773 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 130 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Azylový dům pro matky s dětmi Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 242 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 081 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 161 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

c) Název sociální služby: Domovinka Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 662 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 446 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 216 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
d) Název sociální služby: Stacionář Úsměv Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 706 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 2 354 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 352 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
e) Název sociální služby: Následná péče 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 778 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 677 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 101 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
f) Název sociální služby: K – centrum Noe Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 639 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 426 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 213 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
g) Název sociální služby: Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 038 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 415 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 623 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
h) Název sociální služby: Osobní asistence Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 991 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 732 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 259 000 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
i) Název sociální služby: Středisko rané péče Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 205 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 048 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 157 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
j) Název sociální služby: Barák – nízkoprahový klub 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 011 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 874 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 137 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
k) Název sociální služby: Ambrela – Komunitní centrum 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 073 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 934 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 139 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
l) Název sociální služby: Komunitní centrum Klubíčko Třebíč  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 055 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 918 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 137 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
m) Název sociální služby: TaxiS sociální rehabilitace 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 449 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 391 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 58 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
n) Název sociální služby: Paprsek naděje – centrum služeb pro podporu 

duševního zdraví Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 357 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 311 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 46 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 
 

o) Název sociální služby: Streetwork 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 690 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 592 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 98 000 
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- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
p) Název sociální služby: AL PASO Vysočina 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 811 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 706 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 105 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 
 

q) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 2 106 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 832 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 274 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 

základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
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rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
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Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
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Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
Občanská poradna Jihlava 
adresa: Žižkova 13, 586 01 Jihlava 
IČO: 66597064 
zastoupena: Bc. Karlem Křivánkem, DiS. 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  135901885/0300 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
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a) Název sociální služby: Občanská poradna Jihlava 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 8125444 
b) Název sociální služby: Občanská poradna Jihlava (Telč) 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 9390296 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Občanská poradna Jihlava 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 399 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 202 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 197 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Občanská poradna Jihlava (Telč) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 57 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 50 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 7 000 



Strana 3 (celkem 7)  

- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 
na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
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rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
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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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
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nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 



Strana 7 (celkem 7)  

                                                                   Čl. 11 
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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Bc. Karel Křivánek, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
Občanská poradna Třebíč 
adresa: Dreuschuchova  874/17, 674 01 Třebíč 
IČO: 70283966 
zastoupena: Mgr. Hanou Chloupkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  209018279/0300 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 

2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 
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a) Název sociální služby: Občanská poradna Třebíč 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 2560256 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Občanská poradna Třebíč 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 358 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 134 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 224 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 
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Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
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j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 
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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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 
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q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
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1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Hana Chloupková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:   

 
 
a 
 
 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou 
adresa: Dolní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 69720649 
zastoupena: JUDr. Dagmar Čížkovou 
 (dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 2500342145/2010 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Občanská poradna Žďár nad Sázavou 
- Druh sociální služby:   odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 2029003 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Občanská poradna Žďár nad Sázavou 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 623 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 542 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 81 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 
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3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
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e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
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odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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.   
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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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 JUDr. Dagmar Čížková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2016  

 
 
a 
 
 
STŘED, z.ú. 
adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 
IČO: 70870896 
zastoupen: Mgr. Martinou Bártovou 
 (dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:     Waldviertler Sparkasse von 1842   
                                 číslo účtu: 9500006266/7940 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: eMBečko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Druh sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 4891653 
b) Název sociální služby: Sociální asistence a poradenství a Program Pět P 
- Druh sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 8652328 
c) Název sociální služby: Šance ve STŘEDu 
- Druh sociální služby: sociální rehabilitace 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 6589752 
d) Název sociální služby: Linka důvěry STŘED 
- Druh sociální služby: telefonická krizová pomoc 
- Forma sociální služby: ambulantní 
- Identifikátor: 3849965 

 
Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: eMBečko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 094 000 Kč 
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- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 952 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 142 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Sociální asistence a poradenství a Program Pět P 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 229 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 1 069 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 160 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

- Název sociální služby: Šance ve STŘEDu  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 309 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 269 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 40 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

c) Název sociální služby: Linka důvěry STŘED  
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 1 079 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 939 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 140 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 
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4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
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Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
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6) 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. 

 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Martina Bártová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

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 (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 
 

IDZZ01591  
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2016  

 
a   
 
 
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.  
adresa: Brněnská 8, 586 01 Jihlava 
IČO: 26908042  
zastoupen: Mgr. Iveta Bělovová Dolejší  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 1468239329 / 0800 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) 

na financování provozních nákladů níže uvedených sociálních služeb. Dotace je 
poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu v souladu s: 

- se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); 

- s platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15. 
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2) Dotace Kraje je složena z prostředků dotace, kterou Kraji poskytlo Ministerstvo práce 
 a sociálních věcí, a z vlastních prostředků Kraje. Dotace je poskytnuta na tyto sociální 
služby příjemce: 

a) Název sociální služby: Odborné sociální poradenství 
- Druh sociální služby:    odborné sociální poradenství 
- Forma sociální služby:  ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 1838017 
b) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 
- Druh sociální služby:   sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 
- Forma sociální služby: ambulantní, terénní 
- Identifikátor: 5813452 
c) Název sociální služby: Průvodcovské a předčitatelské služby 
- Druh sociální služby:   průvodcovské a předčitatelské služby 
- Forma sociální služby: terénní 
- Identifikátor: 90788213 

 
 

Uvedené sociální služby jsou zahrnuty v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a bylo 
jim vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
 

Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude sociální službu nebo činnost provozovat svým jménem, na svou vlastní 
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci – příspěvek na 
vyrovnávací platbu: 

a) Název sociální služby: Odborné sociální poradenství 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 558 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 486 000 
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- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 72 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

b) Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 371 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 323 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 48 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

c) Název sociální služby: Průvodcovské a předčitatelské služby 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu: 271 000 Kč 
- Výše dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305: 236 000 
- Výše dotace Kraje s účelovým znakem 053: 35 000 
- Pro stanovení výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu a vyrovnávací platby 

na sociální službu byl aplikován přechodový mechanismus s dolní hranicí: ……… 
a s horní hranicí: ………. 

 
 
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. 

 
3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Přidělený příspěvek na vyrovnávací platbu je jeho příjemci na jeho běžný účet 
vyplácen ve dvou splátkách. 

2) První splátka je vyplácena minimálně ve výši 60 % poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu po uzavření smlouvy z rozpočtu kraje poskytovateli sociální 
služby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 1. splátky dotace 
poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 na bankovní účet 
kraje a po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že součástí příspěvku na 
vyrovnávací platbu jsou také prostředky pocházející z rozpočtu Kraje, může být 
právní splátka rozložena do dvou splátek a prostředky kraje lze vyplatit po uzavření 
smlouvy bez ohledu na termín připsání prostředků MPSV na účet Kraje. Pokud 
součet prostředků Kraje a prostředků z uvedené 1. splátky dotace MPSV překročí 
zmíněných 60 % poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu, může být hodnota 
60 % při výplatě prostředků překročena. 

3) Druhá splátka je vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu (cca 40 %) do nejpozději však do 30 kalendářních dnů od připsání 
2. splátky dotace poskytnuté kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2016 
na bankovní účet kraje. 

4) Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku na 
vyrovnávací platbu pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky 
dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a odst. 7 zákona o sociálních 
službách. 

 
Čl. 7 
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Podmínky použití dotace  
 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 
2017. 

 
2) Uznatelné náklady na realizaci sociální služby nebo jiné činnosti vznikají nejdříve dnem 

1. 1. 2016.  
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby, které nejsou touto 
smlouvou, platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku 
na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo Metodikou 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních služeb pro 
rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV označeny jako náklady 
neuznatelné. 

 
4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:  

a) dotace a dary, 
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s provozováním 

služby, 
c) penále, pokuty, 
d) náhrady škod a manka, 
e) náklady (výdaje) na pohoštění, 
f) náklady (výdaje) na právní spory, 
g)  na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
h)   na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 
i)    na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance, 
j)    na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), 
k)   na audity obcí 
l)    na investice 
m) na výkony zdravotnických pracovníků hrazených zdravotními pojišťovnami 
n) na vývařovny a jídelny pro důchodce, pokud se nejedná o zajištění stravy pro 

obyvatele a zaměstnance domovů pro seniory, domovů se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem nebo odlehčovací služby 

o)  na další výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu. 
 
5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 

a) provozní náklady nezbytné pro poskytování služby, které jsou identifikovatelné, 
účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s poskytováním služby, 
c) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci podpořené 
služby, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu 
prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná 
o náklady neuznatelné. Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 
5 této smlouvy a platnými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 anebo 
Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora poskytování sociálních 
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služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových stránkách MPSV, řídí se 
podmínky uznatelnosti nákladů těmito dokumenty. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout a její použití sledovat pod účelovým znakem 053 a 13 305 
s rozčleněním dle Čl. 5 této smlouvy, 

b) realizovat poskytovat sociální služby při 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. 
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 akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina IDOXXXX“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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, 

e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20. 1. 2017 a dále v 
témže termínu vrátit nepoužitou část dotace, popřípadě část dotace, o kterou 
bude překročena výše vyrovnávací platby, a to na tiskopise stanoveném odborem 
sociálních věcí, 

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
g) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na 

provozování sociální služby, 
h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných individuálních 
záznamů o průběhu poskytování sociální služby, vedených dle zákona č. 108/2006 
Sb., případně do seznamů zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny 

j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení finančního vyúčtování dle  
Čl. 8 bodu e) 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, 

k) řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby 
uvedeným v žádosti o dotaci – příspěvek na vyrovnávací platbu na rok 2016 podané 
Příjemcem v elektronickém systému k tomu určeném; od tohoto rozpočtu se lze 
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odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech, které je Příjemce 
povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném prostřednictvím Sociálního 
portálu na webu Kraje, konzultovat je předem s odpovědnými pracovníky odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí, 

l) řídit se při použití poskytnutých prostředků platnými Zásadami zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 
2015 č. 07/15 anebo Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 zveřejněnou na oficiálních webových 
stránkách MPSV, 

m) poskytovat sociální služby v souladu s vydaným Pověřením Kraje Vysočina k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina a plnit podmínky registrace sociální služby; 
profesní složení personálu se může od vydaného pověření odchýlit po dobu nezbytně 
nutnou k doplnění personálního stavu v důsledku ukončení pracovního poměru 
některých zaměstnanců, 

n) k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění 
Služby za předchozí kalendářní čtvrtletí, jakož i informace o plánu na následující 
období; celoroční report bude zároveň plnit funkci závěrečné zprávy s termínem 
podání do 28. 2. 2017, 

o) hlásit Kraji další zdroje financování sociální služby a uzavřená prohlášení dalších 
zadavatelů a to do 10 pracovních dnů oznámením elektronickou zprávou 
odpovědným pracovníkům odboru sociálních věcí a v plném rozsahu hlášení spolu 
s podáním reportu za předcházející čtvrtletí, 

p) zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků 
z více zdrojů se stejným účelem a zejména, aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání 
s dotacemi EU, 

q) dodržet maximální výši vyrovnávací platby vypočteno podle platného znění Zásad 
zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu 
v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 podle výpočtového vzorce platného pro 
danou sociální službu, případně podle přechodového mechanismu s dolní a horní 
hranicí dle Čl. 4 této smlouvy (pro každou sociální službu se pro 2016 použije 
výhodnější varianta); správný výpočet vyrovnávací platby bude odsouhlasen a 
projednán zástupcem Příjemce s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a zapsán do protokolu. 

 
 

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 akce i po jejím 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. e) a písm. h) – 
písm. q) této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 



Strana 7 (celkem 8)  

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „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.  

 
2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
 
                                                                   Čl. 11 

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. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) 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. 
 
6) 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. 
 
7) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 2. 

2016 usnesením č. …………………………….. 
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V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
 Mgr. Iveta Bělovová Dolejší      Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                          ředitelka                                                        radní Kraje Vysočina 




