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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0001) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0001) 
  

a 
 
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš 
IČO: 43381154 
DIČ: CZ43381154 
zastoupené: Tomášem Jelínkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu města Velká Bíteš, IČO 295647 - zřizovatele: 19-1726751/0100 
(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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 
 

jakoubkova
Textový rámeček
ZK-02-2015-96, př. 3počet stran: 226
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1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 46 000 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
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3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  
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7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0001“ 

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; v případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby 
ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  

- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, 
co se změnilo oproti původnímu stavu),  

- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 
úhradě, 

- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé 

jazykové mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
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k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 
doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 

 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu: 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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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Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 
U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 1. 2015 
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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 
usnesením č. ................................. 

 
Ve Velké Bíteši dne ........................     V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Tomáš Jelínek  RNDr. Marie Kružíková  
 ředitel členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ID ZZ01137.0002) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0002) 
  

a 
 
Novoměstská kulturní zařízení, příspěvková organizace  
se sídlem: Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 00372854 
DIČ: CZ00372854 
zastoupená: Mgr. Veronikou Teplou, ředitelkou  
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Nové Město na Moravě, IČO 294900 - zřizovatele: 9005-
1320-751/0100 (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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). 

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

náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 
realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
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o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ 01137.0002“ 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) 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 náklady akce, 
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- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 
i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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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Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 2. 1. 2015 
 



 
  

7 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 
usnesením č. ................................. 

 
V Novém Městě na Moravě dne ........................   V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Veronika Teplá RNDr. Marie Kružíková  
 ředitelka členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0004) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0004) 
  

a 
 
Městské kulturní a informační středisko, příspěvková organizace 
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec 
IČO: 69538549 
DIČ: CZ0069538549 
zastoupené: Marcelou Kubíčkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce Humpolec, IČO 248266 - zřizovatele: 9005-1528261/0100 
(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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 46500 Kč (slovy: čtyřicetšesttisícpětset korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
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l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0004“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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.  

  
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 26. 1. 2015. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
V Humpolci dne ........................     V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Marcela Kubíčková RNDr. Marie Kružíková  
 ředitelka členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0005) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0005) 
  

a 
 
 
Městské kulturní středisko, příspěvková organizace 
se sídlem: náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov 
IČO: 366277 
zastoupené: Miroslavou Balounovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu města Pacov, IČO 248789 - zřizovatele: Česká národní banka 94-
2918261 (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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  
 

 
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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 30000 Kč (slovy: třicettisíc korun českých). 

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

náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  

 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 
realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
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o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0005“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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 



 
  

6 

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

  
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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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7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 1. 2015. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
V Pacově dne ........................     V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Miroslava Balounová RNDr. Marie Kružíková  
 ředitelka členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0010) 
 

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: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0010) 

a 
 
Bohuslav Nahodil 
se sídlem: Náměstí republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 10114815 
DIČ:CZ470128438 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 944575/0100 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 31500 Kč (slovy: třicetjednatisícpětset korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
6)  Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy  
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
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¨ 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace 
 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 



 
  

4 

k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0010“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
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g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 

 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 
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3) „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.  

  
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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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7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 2. 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne …… usnesením 

č. ................................. 
 

Ve Žďáru nad Sázavou dne ............................. V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................ ...............................................................  
 Bohuslav Nahodil  RNDr. Marie Kružíková  
  členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0011) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

Kraj Vysočina, 

se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO:    70890749 

zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  

(dále jen “Kraj”) 

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 

  variabilní symbol: (ZZ01137.0011) 
  

a 
 
MKS Beseda, příspěvková organizace 

se sídlem: Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice 

IČO: 91758 

DIČ: CZ00091758 

zastoupena: Karlem Nechvátalem, ředitelem 

(dále jen “Příjemce”)  

bankovní spojení a číslo účtu obce Moravské Budějovice, IČO 289931 - zřizovatele: 94-
6616711/0710 (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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
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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 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 28000 Kč (slovy: dvacetosmtisíc korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
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l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0011“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 
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3) „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.  

  
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 
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6) 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. 

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

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
V Moravských Budějovicích dne ........................  V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Karel Nechvátal RNDr. Marie Kružíková  
 ředitel členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0014) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0014) 
  

a 
 
Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace 
se sídlem: třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 374580 
zastoupené: Mgr. Martinem Eclerem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce Pelhřimov, IČO 248801 - zřizovatele: 19-0622101359/0800 
(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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 45 500 Kč (slovy: čtyřicetpěttisícpětset korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
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n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0014“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
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- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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.  

  
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 1. 2015. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
V Pelhřimově dne ........................    V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Martin Ecler RNDr. Marie Kružíková  
 ředitel členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0018) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0018) 
  

a 
 
Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace 
se sídlem: U Kulturního domu 495, 394 70 Kamenice nad Lipou 
IČO: 366111 
zastoupena: Mgr. Petrem Pechem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce Kamenice nad Lipou, IČO 248380 - zřizovatele: Komerční 
banka, a.s. 190000824261/0100 (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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 47 000 Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíc korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 



 
  

4 

l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0018“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 
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3) „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.  

  
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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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7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
V Kamenici nad Lipou dne ........................    V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Petr Pech RNDr. Marie Kružíková  
 ředitel členka rady kraje 















 
  

1 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0019) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0019) 

a 
 
Římskokatolická farnost – děkanství Polná 
se sídlem: Husovo náměstí 14, 588 13 Polná 
IČO: 62797557 
zastoupená: Mons. Mgr. Zdeňkem Krčkem, děkanem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1466711319/0800 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 32600 Kč (slovy: třicetdvatisícšestset korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
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l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0019“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 

 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 
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3) „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.  

  
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 



 
  

7 

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne …….. usnesením 

č. ................................. 
 

V Polné dne .............................  V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................ ...............................................................  
 Mons. Mgr. Zdeněk Krček  RNDr. Marie Kružíková  
 děkan členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0020) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0020) 
  

a 
 
Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, příspěvková organizace 
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
IČO: 18127746 
DIČ: CZ18127746 
zastoupené: Mgr. Věrou Szemlovou, vedoucí 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce Náměšť nad Oslavou, IČO 289965 - zřizovatele: Komerční 
banka, a.s. 724-711/0100 (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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 35000 Kč (slovy: třicetpěttisíc korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
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n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0020“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
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- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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 
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o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.  

  
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 2. 2015. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
V Náměšti nad Oslavou dne ........................   V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Věra Szemlová RNDr. Marie Kružíková  
 vedoucí členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0021) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0021) 
  

a 
 
KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace 
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO: 75059771 
DIČ: CZ75059771 
zastoupená: Mgr. Janou Kupčíkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce Světlá nad Sázavou, IČO 268321 - zřizovatele: Komerční 
banka, a.s. 9005-2621521/0100 (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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 39000 Kč (slovy: třicetdevěttisíc korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
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n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0021“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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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Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 2. 2015. 
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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
Ve Světlé nad Sázavou dne  .......................   V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
................................................................ ...............................................................  
 Mgr. Jana Kupčíková RNDr. Marie Kružíková  
 ředitelka členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0024) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0024) 
  

a 
 
Kulturní zařízení města Počátky, příspěvková organizace 
se sídlem: Palackého náměstí 7, 394 64 Počátky 
IČO: 366315 
DIČ: CZ00366315 
zastoupena: Ludmilou Markovou, vedoucí 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce Počátky, IČO 248843 - zřizovatele: Komerční banka, a.s. 
78-0076730237/0100 (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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
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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 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 48 500 Kč (slovy: čtyřicetosmtisícpětset 

korun českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
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Čl. 7 

Podmínky použití dotace 
 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
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k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0024“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
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g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 
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3) „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.  

  
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 
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6) 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. 

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

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2015. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
V Počátkách dne  .......................    V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ludmila Marková RNDr. Marie Kružíková  
 vedoucí členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0026) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0026) 
  

a 
 
Městské kulturní středisko Třebíč, příspěvková organizace 
se sídlem: Karlovo náměstí 47, 674 10 Třebíč 
IČO: 44065566 
zastoupené: Bc. Jaromírou Hanáčkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce Třebíč, IČO 290629 - zřizovatele: Komerční banka, a.s. 
9005-329-711/0100 (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 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

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. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 34 000 Kč (slovy: třicetčtyřitisíc korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
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l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0026“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 
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3) „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.  

  
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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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7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 2. 2015. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
V Třebíči dne  .......................    V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Bc. Jaromíra Hanáčková RNDr. Marie Kružíková  
 ředitelka členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0027) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0027) 
  

a 
 
Městské kulturní středisko Třebíč, příspěvková organizace 
se sídlem: Karlovo náměstí 47, 674 10 Třebíč 
IČO: 44065566 
zastoupena: Bc. Jaromírou Hanáčkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce Třebíč, IČO 290629 - zřizovatele: Komerční banka, a.s. 
9005-329-711/0100 (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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 30 000 Kč (slovy: třicettisíc korun českých). 

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

náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 
realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
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o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0027“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) 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 náklady akce, 
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- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 
i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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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Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 2. 2015. 
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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 
usnesením č. ................................. 

 
 
V Třebíči dne  .......................    V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Bc. Jaromíra Hanáčková RNDr. Marie Kružíková  
 ředitelka členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0028) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0028) 
  

a 
 
Městské kulturní středisko Třebíč, příspěvková organizace 
se sídlem: Karlovo náměstí 47, 674 10 Třebíč 
IČO: 44065566 
zastoupené: Bc. Jaromírou Hanáčkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce Třebíč, IČO 290629 - zřizovatele: Komerční banka, a.s. 
9005-329-711/0100 (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 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 36 000 Kč (slovy: třicetšesttisíc korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
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l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0028“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 
 

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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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.  

  
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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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7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 2. 2015. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ....................... 

usnesením č. ................................. 
 
 
V Třebíči dne  .......................    V Jihlavě dne ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Bc. Jaromíra Hanáčková RNDr. Marie Kružíková  
 ředitelka členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0032) 
 

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: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0032) 

a 
 
Šikland a.s. 
se sídlem: Zvole 49, 592 56 
IČO: 27702375 
DIČ: CZ27702375 
zastoupený: Olgou Válkovou, předsedkyní představenstva 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 78-8071170257/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 40000 Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých). 

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

náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy  
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 
realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
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o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0032“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) 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 náklady akce, 
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- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 
i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 

 
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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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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Čl. 11 
Udržitelnost akce 

 
Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2015 
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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne …….. usnesením 
č. ................................. 
 

 
Ve Zvoli dne .............................  V Jihlavě dne ............................  

 
 
 
 
 
................................................................ ...............................................................  
 Olga Válková RNDr. Marie Kružíková  
 předsedkyně představenstva členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0033) 
 

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: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0033) 

a 
 
Šikland a.s. 
se sídlem: Zvole 49, 592 56 
IČO: 27702375 
DIČ: CZ27702375 
zastoupený: Olgou Válkovou, předsedkyní představenstva 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 78-8071170257/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 30500 Kč (slovy: třicetjednatisícpětset korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy  
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 



 
  

3 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 



 
  

4 

l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0033“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 

 
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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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.  

  
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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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7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne …….. usnesením 

č. ................................. 
 

 
Ve Zvoli dne .............................  V Jihlavě dne ............................  

 
 
 
 
 
................................................................ ...............................................................  
 Olga Válková RNDr. Marie Kružíková  
 předsedkyně představenstva členka rady kraje 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

(ZZ01137.0034) 
 

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: RNDr. Marie Kružíková, členka rady  
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu:  4050004999/6800 
  variabilní symbol: (ZZ01137.0034) 

a 
 
Šikland a.s. 
se sídlem: Zvole 49, 592 56 
IČO: 27702375 
DIČ: CZ27702375 
zastoupený: Olgou Válkovou, předsedkyní představenstva 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 78-8071170257/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

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. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

akci realizovat 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 36500 Kč (slovy: třicetšesttisícpětset korun 

českých). 
   

2) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí výši dotace uvedenou v čl. 5 odst. 1, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše 
dotace uvedená v čl. 5 odst. 1, bude Příjemci vyplacena tato nižší částka. 
 

3) V případě, že Příjemce dotace nesplnění některé z doplňkových podmínek, (ke kterým se 
v Žádosti zavázal), bude Příjemci vyplacena dotace ve snížené výši, přičemž snížení bude 
odpovídat částce příslušející za splnění doplňkové podmínky. 
 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) 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. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy  
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva 
nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této 
smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
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Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce uvedené v žádosti. Termín ukončení 

realizace akce je stanoven ke dni 15. 10. příslušného kalendářního roku, v němž je dotace 
poskytnuta.  

 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného kalendářního 

roku, v němž je dotace poskytnuta.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

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

 
4) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (obslužné pulty, stojany na prospekty, 
záznamník apod.), 

b) pořízení výpočetní techniky vč. softwaru (např. software pro skladové hospodářství a 
pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.),  

c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), 
d) zbudování WC v prostorách TIC, 
e) navigační systém k sídlu TIC, 
f) venkovní mobiliář (stojany na kola, lavičky, koše, infopanely, zvonek pro zavolání 

obsluhy pro handicapované osoby se systémem oboustranné komunikace, zámky na 
kola k zapůjčení, prezentační stan apod…)   

g) označení příp. přeznačení informačního centra podle pravidel Jednotné klasifikace TIC 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro konkrétní rok, náklady spojené 
s certifikací TIC „Cyklisté vítáni“, 

h) náklady spojené se vzděláváním pracovníků, 
i) tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou 

knižních publikací, 
j) elektronické propagační materiály (spot, virtuální prohlídka, fotobanka), 
k) aktualizace či vytvoření zcela nových webových stránek TIC v české mutaci 

s podmínkou vytvoření minimálně anglické nebo německé mutace, rozšíření stávajících 
webových stránek o anglickou nebo německou mutaci 

 
Z dotace může být pořízen či zhodnocen výhradně majetek ve vlastnictví žadatele. 

 
5) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, tonery, ...), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu, náklady na propagaci v médiích, 
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l) honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie, 
m) financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti, 
n) splátky finančních závazků, leasingové splátky, 
o) nákup pozemků nebo budov, 
p) členské příspěvky do různých asociací a sdružení, 
q) náklady na rekonstrukci, opravu a výstavbu s výjimkou stavby WC, 
r) propagační předměty.  

 
7)  V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně 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, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 ZZ01137.0034“, 

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; 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do doby ukončení realizace. 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
nebo svými pokladními doklady,  

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku Závěrečnou zprávu, 
jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/kultura a památky/cestovní ruch/Zásady na 
podporu TIC a je součástí těchto zásad (Příloha č. 2), která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce (v případě úpravy webových stránek informovat, co 

se změnilo oproti původnímu stavu),  
-- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- v případě realizace turistických propagačních materiálů po 1 ks od každé jazykové 

mutace. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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h) 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 náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,  
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy 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. 

l) umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
www.region-vysocina.cz 

m) na své náklady mít zajištěn souhlas autora poskytovaných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací k publikační a 
propagační činnosti 

 
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. f) a písm. i) – písm. l) 
této smlouvy.  

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

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu 
 

• Na výstupech pořízených z dotace je Příjemce povinen uvést „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita. 
 

• V případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů včetně jejich 
jazykových mutací či prezentačního stanu je Příjemce povinen uvést Logo kraje 
Vysočina (u tištěných materiálů na první stránku) v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je na vyžádání u OKPPCR.  

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

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce je povinen konzultovat publicitu s kontaktní osobou poskytovatele. 

 
3) „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.  

  
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Udržitelnost akce je 3 roky od ukončení realizace akce. Výstupy pořízené z dotace budou po 
stanovenou dobu využívány Příjemcem dotace pro potřeby turistického informačního centra. 

U uznatelných nákladů dle čl. 7 odst. 4 písm. h) – j) této smlouvy se udržitelnost nevyžaduje. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Ing. Renata Šimánková, tel: 564 602 353, email: 
simankova.r@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 Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) 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. 

 
6) 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. 
 
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2015 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne …….. usnesením 

č. ................................. 
 

 
Ve Zvoli dne .............................  V Jihlavě dne ............................  

 
 
 
 
 
................................................................ ...............................................................  
 Olga Válková RNDr. Marie Kružíková  
 předsedkyně představenstva členka rady kraje 


















