
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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“) 

 
(PR01177.0009) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 5Ř7 33  Jihlava 
IČO: 70Řř074ř 
zastoupený: MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově ena: RNDr. Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050004999/6800 

  
a 
 
Město Třešť 
se sídlem: Revoluční 20, 5Řř 01 T ešť 
IČO: 00286753 
zastoupen(a): Ing. Vladislavem Hynkem, starostou 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká spo itelna, a. s.  
číslo účtu: 1466068319/0800 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na po ádání krajské postupové p ehlídky „Třešťské divadelní jaro 2015“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „p ehlídka“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského ú adu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude p ehlídku realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 
 

2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u p ehlídky, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

 
3) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina.   
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na p ehlídku dotaci ve výši 30 000 Kč (slovy: t icet tisíc korun 

českých). 
 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady přehlídky jsou náklady tvo ené součtem dotace a vlastním 

podílem P íjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které mohou být tvo eny vlastními 

prost edky P íjemce i sdruženými prost edky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary, 
s výjimkou finanční podpory z Fondu Vysočiny  či jiných zdrojů Kraje). P íjemce 
musí být schopen prokázat jejich výši.  

 

Celkové náklady přehlídky 260 000 Kč 

Výše dotace v Kč 30 000 Kč 

Výše dotace v % 11,54 % z celkových nákladů na 
p ehlídku 

Podíl P íjemce v % 88,46 % z celkových nákladů na 
p ehlídku 

Podíl P íjemce v Kč 230 000 Kč 

 
3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady p ehlídky p ekročí celkovou výši nákladů p ehlídky uvedenou v tabulce 
v Čl. 5 odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud 
budou skutečné celkové náklady p ehlídky nižší než výše celkových nákladů p ehlídky 
uvedená v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy 
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní 
výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet 
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace 
k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.   

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Souběh dotace s dotacemi z Fondu Vysočiny či dalších zdrojů Kraje na realizaci jedné 

p ehlídky není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. 
Výše poskytnutých dotací na p ehlídku však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 
100 % celkových nákladů na p ehlídku. 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendá ních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle p edchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci p ehlídky a povinen p ehlídku zrealizovat 
nejpozději do 30. listopadu kalendá ního roku, v němž je podaná žádost.  

 
2) Do nákladů na p ehlídku lze zahrnout náklady vzniklé od 1. ledna kalendá ního roku, 

v němž je podaná žádost.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací p ehlídky, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady p ehlídky ve skutečné výši musí být vyúčtovány, 
uhrazeny a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Uznatelné náklady p ehlídky jsou náklady v jednorázovém vztahu k p ehlídce: 

a)  náklady na práci poroty (ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení, ubytování, 
poštovné), 

b)  náklady spojené s propagací, 
c) náklady na po ízení cen, 
d)  náklady na dopravu a ubytování, 
e)  nájemné prostor, 
f)  moderování, 
g)  po ízení videozáznamu, 
h)  poplatky ochranným svazům, 
i)  doprovodný program, 
j)  ozvučení a technické zajištění. 
 

5) Neuznatelné náklady p ehlídky, jsou náklady, které nejsou zahrnuty v Čl. 7 odst. 4. 
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat p ehlídku p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon 



o účetnictví“), a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na 
p ehlídku a celkových nákladů na p ehlídku. Pokud P íjemce nevede účetnictví 
podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmů, ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, 
aby p íslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby p edmětné doklady byly správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly vedeny analyticky 
ve vztahu k p ehlídce (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou 
k p ehlídce). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady p ehlídky (faktury, výdajové 
pokladní doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID PR01177.0009“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na p ehlídku nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž P íjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. 
V takovém p ípadě může P íjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V p ípadě aplikace režimu p enesení daňové 
povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve 
znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. listopadu kalendá ního 
roku, v němž je podaná žádost. Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

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

f) doručit Kraji nejpozději do 7. prosince kalendá ního roku, v němž je podaná žádost, 
závěrečnou zprávu z p ehlídky včetně finančního vyúčtování s potvrzením 
pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování, které bude obsahovat kopie 
prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů p ehlídky a jejich úhradě 
(formulá  vyúčtování k poskytnutí dotace je umístěn na www.kr-vysocina.cz > 
kultura a památky > granty a dotace > kultura > pravidla rady kraje nebo na 
internetové adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/) a dále doklady 
prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace dle Čl. 10 této smlouvy, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady p ehlídky (faktury, výdajové 

pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy z p ehlídky a finančního vyúčtování p ehlídky, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě, že 

dojde p ede dnem p edložení závěrečné zprávy dle Čl. Ř bodu f) k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací. 

 
 
 

 
 

http://www.kr-vysocina.cz/


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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace p ehlídky 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. Ř písm. a) – písm. f) a písm. i) – j) 
této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř 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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
2) P íjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 

dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do doby 
ukončení p ehlídky: 
a) „Sponzorský vzkaz - PODPO IL KRAJ VYSOČINA“ nebo logo Kraje Vysočina 

umístěné na – pozvánkách, plakátech a programech souvisejících s p ehlídkou, 
pokud jsou ve vztahu k p ehlídce vydávány, „Sponzorský vzkaz – PODPO IL 
KRAJ VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na                
www.kr-vysocina.cz/publicita, p ípadně na vyžádání na e-mailové adrese 
u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

b) viditelné a prominentní vyvěšení „Sponzorského vzkazu – PODPO IL KRAJ 
VYSOČINA“ nebo loga Kraje Vysočina v místech konání p ehlídky, který si 
P íjemce může vypůjčit u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

c) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích po ádaných 
u p íležitosti akce, 

d) v p ípadě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si P íjemce vyzvedne u Kraje), 

e) prezentace Kraje moderátorem akce, 
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 
 
 

 
Čl. 11 

Udržitelnost přehlídky 
 
U p ehlídky se nevyžaduje udržitelnost.  
  

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/


Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Tereza Prokešová, tel: 564 602  260, e-mail: 
prokesova.t@kr-vysocina.cz. 

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

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných 
právních p edpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svě eny druhou stranou, nezp ístupní t etím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
6) P íjemce výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy na ve ejně 

p ístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro P íjemce. 

 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 1. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

………  usnesením č. ................................. 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Vladislav Hynk RNDr. Marie Kružíková  
 starosta radní 



 



 




