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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

IDZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Středisko křesťanské  pomoci Jihlava 
adresa: Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava 
IČO: 46259830 
zastoupeno: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
                                   číslo účtu:  1465080359/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                            
 
 
 

pospichalova
Textový rámeček
ZK-05-2015-113, př. 4počet stran: 498
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 704 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
azylové domy, název sociální služby: Azylový dům pro muže Jihlava, IDZZ01418,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 704 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305. 
 

2) Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Konkrétní 
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce 
nemá zaveden vlastní systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel 
doporučené formuláře uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce 
k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány 
finanční prostředky, popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních 
a kvalitativních indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
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sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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 
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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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
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• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 

2015 usnesením č.  
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V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. David Chlupáček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 – azylové domy 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

IDZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava 
adresa: Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava 
IČO: 70876339 
zastoupeno: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s 
                                   číslo účtu:  203203983/0300 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 698 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
azylové domy, název sociální služby: Azylové ubytování Jihlava, IDZZ01418,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 318 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305. 
 

2) Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Konkrétní 
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce 
nemá zaveden vlastní systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel 
doporučené formuláře uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce 
k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány 
finanční prostředky, popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních 
a kvalitativních indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
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sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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 
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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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
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• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 

2015 usnesením č.  



Strana 8 (celkem 9)  

 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. David Chlupáček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 – azylové domy 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
 
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 
adresa:   Myslibořice 1, 675 60  Myslibořice  
IČO:   00839345 
zastoupená:  Michaelou Grmelovou, předsedkyní správní rady (ředitelkou) 
   Hanou Svobodovou, členkou správní rady 
   Ivanou Vrzáčkovou, členkou správní rady   
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 8500008080/7940 
variabilní symbol: 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
 
 



Strana 2 (celkem 12)  

                                                                             
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 

a) ve výši: 500 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov pro 
seniory, ID ZZ01418.xxxx, 
 

b) ve výši: 250 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy se zvláštním režimem, název sociální služby: Diakonie Myslibořice – 
Domov se zvláštním režimem, ID ZZ01418.xxxx, 

 
(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
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projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 750 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
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zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy), 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
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skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 
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e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
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zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK.  

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
  
 
 
       .....................................................                  ....................................................  
 Michaela Grmelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
            předsedkyně správní rady (ředitelka) radní Kraje Vysočina 
 
 Hana Svobodová 
 členka správní rady 
 
 Ivana Vrzáčková 
 členka správní rady 
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Příloha 1 
Domovy pro seniory 
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Domovy se zvláštním režimem 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
 
Domov blahoslavené Bronislavy 
adresa:   Školní 681, 396 01 Humpolec 
IČO:   73633399 
zastoupený:  Mgr. Janem Výborným, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 19-7051880257/0100  
variabilní symbol:  

 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 

ve výši: 250 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Domov blahoslavené Bronislavy,  
ID ZZ01418.xxxx, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 



Strana 3 (celkem 9)  

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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 250 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
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(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01284….“ (ID uvedený v Čl. 5 
Smlouvy), 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
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účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
        ..................................................                  ...................................................  
 Mgr. Jan Výborný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

 
a 

 
Domov pro seniory Jihlava - Lesnov 
se sídlem:   Pod Rozhlednou 3448/10, 586 01 Jihlava  
IČO:    00400815 
zastoupený:   Mgr. Vladimírem Mašterou, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Statutárního města Jihlava - zřizovatele: Česká národní banka, 
číslo účtu: 94-6911681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
ve výši: 190 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Domov pro seniory Jihlava - Lesnov,  
ID ZZ01418.xxxx, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 190 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).  
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
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zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy), 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
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účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
      …………………...........................                 ...................................................  
 Mgr. Vladimír Maštera Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysoči 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
 
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 
se sídlem:   Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 
IČO:    75136295 
zastoupená:   Ing. Tomášem Dufkem, ředitelem organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Pelhřimov 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-1026261/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 

ve výši: 132 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Domov pro seniory Pelhřimov, 
ID ZZ01418.xxxx, 

 (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 132 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
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(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ...“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy). 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 



Strana 5 (celkem 9)  

účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
     ……………...................................                ..........................................................  
 Ing. Tomáš Dufek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Domovy pro seniory  
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
 
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace 
se sídlem:   Špitální 46, 588 56 Telč 
IČO:    61737500 
zastoupená:   Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Města Telč, zřizovatele: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 
1466015399/0800 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
ve výši: 77 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Domov pro seniory Telč, příspěvková 
organizace, ID ZZ01418.xxxx, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 77 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
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pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy), 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
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Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 5) Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

                                                                   Čl. 11 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

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

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

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
  ……………………...................................              .......................................................  
 Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
 
Domov sv. Anežky 
adresa:   Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice 
IČO:   73635120 
zastoupený:  Ing. Františkem Čajkou, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43 - 7639930227/0100  
variabilní symbol:  

 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 112 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory, název sociální služby: Domov sv. Anežky, ID ZZ01418.xxxx, 
 

b) ve výši: 21 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy se zvláštním režimem, název sociální služby: Domov sv. Anežky,  
ID ZZ01418.xxxx, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 



Strana 3 (celkem 12)  

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 133 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
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zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ...“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy), 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
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účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
           ……........................................               ....................................................  
 Ing. František Čajka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Domov sv. Anežky (domovy pro seniory): 
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Domov sv. Anežky (domov se zvláštním režimem): 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
 
DS Stříbrné Terasy o.p.s. 
adresa:   Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava 
IČO:   28274466 
zastoupená:  Bc. Jiřím Vondráčkem, ředitelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2171031329/0800 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
ve výši: 290 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Domov seniorů Stříbrné Terasy,  
ID ZZ01418.xxxx, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 290 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
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pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy), 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
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Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
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“). 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

                                                                   Čl. 11 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

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

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

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
         ...............................................                          .......................................................  
 Bc. Jiří Vondráček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

 
a 
 
Dům seniorů – Domov důchodců 
se sídlem:   Malovcova 1080, 395 01  Pacov 
IČO:    63893703 
zastoupený:   Ing. Václavem Hrobským, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Pacov 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   27-622171349/0800  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 68 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory, název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců 
Pacov, ID ZZ01418.xxxx, 
 

b) ve výši: 37 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy se zvláštním režimem, název sociální služby: Dům seniorů – Domov 
důchodců Pacov, ID ZZ01418.xxxx, 

 
(dále jen „sociální služby“), 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
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poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 105 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
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Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy). 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
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10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 

nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě.  
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
    .....................................................                           ......................................................  
 Ing. Václav Hrobský Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Domovy pro seniory 
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Domovy se zvláštním režimem 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
 
Dům sv. Antonína 
adresa:   Komenského 907, 676 02 Moravské Budějovice 
IČO:   00394190 
zastoupený:  Ing. Ladislavem Chloupkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 11634711/0100 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 

ve výši:  300 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Dům sv. Antonína – domov pro seniory, 
ID ZZ01418.xxxx, 

 
 (dále jen „sociální služby“), 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 
 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 

„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
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včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy). 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl.2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
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10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
           ………….................................                ........................................................  
 Ing. Ladislav Chloupek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Domovy pro seniory 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
 
Farní charita Kamenice nad Lipou 
adresa:   nám. Husovo 94, 394 70 Kamenice nad Lipou 
IČO:   49026852 
zastoupená:  Jitkou Koubovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 170318142/0300 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
ve výši: 90 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba 
Kamenice nad Lipou, ID ZZ01418.xxxx, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 90 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 

„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
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písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy). 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
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účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
         ................................................                         ........................................................  
 Jitka Koubová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

IDZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Farní charita Pacov  
adresa: nám. Svobody 2, 395 01 Pacov 
IČO: 47224444 
zastoupena: Miroslavem Kokešem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 224246261/0100 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 150 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Spirála, IDZZ01418,  
b)  ve výši: 70 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba: Pečovatelská služba, IDZZ01418,  
 (dále jen „sociální služby“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 220 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305. 
 

2) Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy 
 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
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službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Konkrétní 
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce 
nemá zaveden vlastní systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel 
doporučené formuláře uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce 
k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány 
finanční prostředky, popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních 
a kvalitativních indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
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které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
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a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
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2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Petr Švanda, Olga Tvarůžková, Kateřina 
Píbilová. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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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8) 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. 

 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 

2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Miroslav Kokeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála 
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Pečovatelská služba 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

IDZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Ječmínek, o. p. s. 
adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 26538377 
zastoupena: Mgr. Miroslavou Machkovou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 1624299359/0800 
 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 576 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
azylové domy, název sociální služby: Domov pro matky(otce) s dětmi, IDZZ01418,  
b) ve výši: 80 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
terénní programy, název sociální služby: Terénní práce v ohrožených skupinách, 
IDZZ01418,  

         (dále jen „sociální služba“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 656 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305. 
 

2) Odeslání dotace ve výši uvedené v čl. II Smlouvy je vázáno na skutečnost přijetí plné 
výše dotace poskytnuté Kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen 
„dotace MPSV“) v souladu s ustanovením § 101a zákona o sociálních službách na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2015 (dále jen „rozhodnutí“) na bankovní účet Kraje Vysočina.  Kraj si vyhrazuje 
právo změnit výši a termíny výplaty dotace, příp. procentní poměr jednotlivých splátek 
dotace dodatkem ke Smlouvě, pokud nebude dotace MPSV poskytnuta v souladu 
s rozhodnutím nebo bude rozhodnutí dodatkem změněno, o čemž bude Příjemce 
písemně informován do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Kraj dozvěděl o 
skutečnostech, které objektivně brání uvolnění dotace Příjemci výše sjednaným 
způsobem. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
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která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Konkrétní 
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce 
nemá zaveden vlastní systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel 
doporučené formuláře uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce 
k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány 
finanční prostředky, popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních 
a kvalitativních indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
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9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 

k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
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17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 
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                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou  Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 

2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Miroslava Machková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Terénní práce v ohrožených skupinách 
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Azylový dům pro matky s dětmi 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„uzavřený 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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Na počátku, o. p. s. 
adresa: Soběšická 60, 614 00  Brno 
IČO: 60554665 
zastoupena: Mgr. Ing. Evou Vondrákovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1344243369/0800 
 
 
spolu uzavřeli dne 29. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních 
služeb v roce 2015. Výše uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento 
dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 5. odst 1. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 29. 4. 2015. nově zní: 
 
Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
ve výši: 79 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: sociální 
rehabilitace, název sociální služby: Byty Na počátku, IDZZ01284.0030,  
(dále jen „sociální služba“), 
a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
Čl. 6. odst 1. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 29. 4. 2015. nově zní: 

 
Neinvestiční dotace 79 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního převodu 
na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305, a to v souladu 
s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně jednou splátkou ve výši 
poskytnuté dotace, která bude uvolněna nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. 
splátky dotace poskytnuté Kraji z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 na 
bankovní účet Kraje. 
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III. Ostatní ustanovení 

 
 
1) Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  

 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
 
3) Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 59 

odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dne xx. x. 2015 usnesením č. . 

 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Eva Vondráková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

IDZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Na počátku, o. p. s. 
adresa: Soběšická 60, 614 00  Brno 
IČO: 60554665 
zastoupena: Mgr. Ing. Evou Vondrákovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1344243369/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 318 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
azylové domy, název sociální služby: Domov pro dětský život, IDZZ01418,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 318 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305. 
 

2) Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Konkrétní 
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce 
nemá zaveden vlastní systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel 
doporučené formuláře uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce 
k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány 
finanční prostředky, popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních 
a kvalitativních indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 



Strana 5 (celkem 9)  

sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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 
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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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
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• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 

2015 usnesením č.  
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V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Eva Vondráková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 – azylové domy 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

 
a 
 
 
Nemocnice Počátky, s.r.o. 
adresa:   Havlíčkova 206, 394 64 Počátky 
IČO:   26216701 
zastoupen:  Ing. Jiřím Rosenbergem, jednatelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 2740352/0800 
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 

ve výši: 39 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy se zvláštním režimem, název sociální služby: Nemocnice Počátky, s.r.o.,  
ID ZZ01418.xxxx, 

 
(dále jen „sociální služby“), 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 39 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
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zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy). 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. 
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
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účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          ……...............................................                      .......................................................  
 Ing. Jiří Rosenberg Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             jednatel společnosti radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Domovy se zvláštním režimem 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupen:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
variabilní symbol:  

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 
o krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
a) ve výši: 225 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

kontaktní centra, název sociální služby: Centrum U Větrníku Jihlava,  
ID ZZ01418.xxxx, 

 
b) ve výši: 230 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Zastávka Telč,  
ID ZZ01418.xxx, 
 

c) ve výši: 100 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Nízkoprahový klub 
Vrakbar Jihlava, ID ZZ01418.xxx, 

 
d) ve výši: 12 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Nová 
Říše, ID ZZ01418.xxxx, 

 
e) ve výši: 85 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Luka nad 
Jihlavou, ID ZZ01418.xxxx, 

 
f)     ve výši: 6 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Kostelec,  
ID ZZ01418.xxxx, 

 
g) ve výši: 66 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Telč, 
ID ZZ01418.xxxx, 
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h)     ve výši: 55 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba 
Kamenice, ID ZZ01418.xxxx, 

 
(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 
 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 779 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 
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Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy). 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
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7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 

k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
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15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 
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                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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 
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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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V Brně dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
 …………………………...................................   .........................................................  
  
           Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
  ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Kontaktní centra – Centrum U Větrníku Jihlava 
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Zastávka Telč 
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava 
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Pečovatelská služba – Charitní pečovatelská služba Nová Říše 
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Pečovatelská služba – Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou 
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Pečovatelská služba – Charitní pečovatelská služba Kostelec 
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Pečovatelská služba – Charitní pečovatelská služba Telč 
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Pečovatelská služba – Charitní pečovatelská služba Kamenice 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

IDZZ1418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové  188,  580 01  Havlíčkův  Brod 
IČO: 15060233 
zastoupena: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank 
                                   číslo účtu:  2106566677 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 
o krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 281 000  Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
centrum denních služeb, název sociální služby: Astra – denní centrum pro seniory  
v  Humpolci,  IDZZ1418, 
b) ve výši: 450 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
denní stacionáře, název sociální služby: Petrklíč –denní stacionář pro děti a mládež 
s mentálním a kombinovaným postižením,  IDZZ1418, 
c) ve výši: 107 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: eNCéčko Světlá nad 
Sázavou, IDZZ1418, 
d) ve výši: 127 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Nízkoprahový klub 
BAN, IDZZ1418,  
e) ve výši: 628 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
azylové domy, název sociální služby: Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův 
Brod, IDZZ1418,  
f)             ve výši:  1 147 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální 
služby: osobní asistence, název sociální služby: Centrum osobní asistence 
Havlíčkův Brod, IDZZ1418,  
g)  ve výši:  50 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
raná péče, název sociální služby: Středisko rané péče Havlíčkův Brod, IDZZ1418, 
h)  ve výši: 18 000  Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Lipnice 
nad Sázavou,  IDZZ1418, 
i)              ve výši: 53 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Golčův 
Jeníkov,  IDZZ1418, 
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j)             ve výši: 47 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba 
Humpolec,  IDZZ1418, 
k) ve výši: 24 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Želiv,  
IDZZ1418. 
(dále jen „sociální služby“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 2 932 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305. 

2) Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy 
 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
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2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
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6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Konkrétní 
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce 
nemá zaveden vlastní systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel 
doporučené formuláře uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce 
k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány 
finanční prostředky, popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních 
a kvalitativních indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
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14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 

způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
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 této smlouvy. 
 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  
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Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
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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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 

2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
 
      V                  dne ........................                V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
             .................................                                          ......................................... 
  
               Bc. Anna Blažková                                           Mgr. et Bc. Petr Krčál  
                                                                                          radní Kraje Vysočina 
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Astra – denní centrum pro seniory v  Humpolci 
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Centrum osobní asistence 
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Charitní domov pro matky s dětmi 
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Pečovatelská služba Golčův Jeníkov 
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Pečovatelská služba Humpolec 
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Pečovatelská služba Lipnice 
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Nízkoprahové zařízení Světlá nad Sázavou 
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Nízkoprahový klub BAN! 
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Pečovatelská služba Želiv 
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Petrklíč – denní stacionář 
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 Středisko rané péče 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

IDZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
Oblastní charita Pelhřimov 
adresa: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 47224541 
zastoupena: Bc. Martinou Kábelovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
                                   číslo účtu:  107046957/0300 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                            
 

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 činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 53 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Občanská poradna Pelhřimov, 
IDZZ01418,  
b) ve výši: 262 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
osobní asistence, název sociální služby: Středisko osobní asistence, IDZZ01418,  
c)  ve výši: 44 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, název sociální služby: Klíč – centrum 
pro rodinu,  IDZZ01418, 
d)  ve výši: 150 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Pečovatelská služba,  IDZZ01418, 
 (dále jen „sociální služby“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 509 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305. 
 

2) Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 
 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
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službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Konkrétní 
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce 
nemá zaveden vlastní systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel 
doporučené formuláře uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce 
k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány 
finanční prostředky, popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních 
a kvalitativních indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
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10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 

příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou … 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 
2015 usnesením č.  

 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Martina Kábelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
Občanská poradna Pelhřimov 
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Domácí hospicová péče – odlehčovací služby 
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Středisko osobní asistence 
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Klíč – centrum pro rodinu 
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Pečovatelská služba 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

IDZZ1418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno  
IČO: 44990260 
zastoupena: Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 
o krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
a) ve výši: 141 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře, název sociální služby: Domovinka Třebíč,  IDZZ1418, 
 
b) ve výši: 336 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře, název sociální služby: Stacionář Úsměv Třebíč,  IDZZ1418, 
 
c) ve výši: 52 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

kontaktní centra, název sociální služby: K-centrum Noe Třebíč, IDZZ1418, 
 
d) ve výši: 481 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

azylové domy, název sociální služby: Azylový dům pro muže, IDZZ1418,  
 
e) ve výši: 146 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Ambrela – 
komunitní centrum pro děti a mládež, IDZZ1418, 

 
f)    ve výši: 630 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

azylové domy, název sociální služby: Domov pro matky Třebíč,  IDZZ1418, 
 
g) ve výši: 300 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

osobní asistence, název sociální služby: Osobní asistence Třebíč,  IDZZ1418, 
 
h) ve výši: 210 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

pečovatelská služba, název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Třebíč  
IDZZ1418, 
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i)    ve výši: 60 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: raná 
péče, název sociální služby: Raná péče Třebíč, IDZZ1418 , 

 
j)    ve výši: 457 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

sociální rehabilitace, název sociální služby: Paprsek naděje – centrum služeb 
pro podporu duševního zdraví,  IDZZ1418, 

         (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 2 813 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305. 

2) Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy 
 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
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2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  
 

4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
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6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Konkrétní 
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce 
nemá zaveden vlastní systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel 
doporučené formuláře uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce 
k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány 
finanční prostředky, popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních 
a kvalitativních indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
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14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 

způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
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 této smlouvy. 
 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.  
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Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: Olga Tvarůžková, Kateřina Píbilová, Petr 
Švanda. 
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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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 

2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
 
      V Brně dne ........................           V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
             .................................                                          ......................................... 
  
      Ing. Mgr. Oldřich Haičman,                                      Mgr. et Bc. Petr Krčál  
                                                                                          radní Kraje Vysočina 
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Ambrela – komunitní centrum pro děti a mládež 
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Domovinka Třebíč 
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Charitní pečovatelská služba Třebíč 
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K – centrum Noe Třebíč 
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Osobní asistence Třebíč 
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Raná péče Třebíč 
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Stacionář Úsměv Třebíč 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
(dále jen „Smlouva“) 

 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

IDZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

 
a 
 
 
 
Občanská poradna Třebíč 
adresa: Dreuschuchova 874/17, 674 01 Třebíč 
IČO: 70283966 
zastoupena: Mgr. Hanou Chloupkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  209018279/0300 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
a) ve výši: 480 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství, název sociální služby: Občanská poradna Třebíč, 
IDZZ01418,  
 (dále jen „sociální služba“), 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace 480 000 Kč bude Příjemci uvolňována formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým znakem 13305. 
 

2) Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy 

 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 

„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu základních 
činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  

 
4) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
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souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

5) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem …) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 2 Smlouvy), 
 

6) Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Konkrétní 
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci Příjemce. V případě, že Příjemce 
nemá zaveden vlastní systém sledování a evidence indikátorů, použije pro tento účel 
doporučené formuláře uvedené v Zásadách. Kraj je oprávněn vyzvat Příjemce 
k předložení evidence indikátorů kdykoliv v průběhu období, na které jsou poskytovány 
finanční prostředky, popř. i po jeho končení. Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních 
a kvalitativních indikátorů je Příjemce povinen vykázat v Závěrečné zprávě. 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

8) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

9) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

10) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
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11) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 

uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

12) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

13) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

14) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 12 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
15) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 7) 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. 

 
16) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

17) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

18) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
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V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 12, 
13, 14, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
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• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 
nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 

• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 
příspěvek. 

4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 
Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou … 
 

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. 12 odst. 2 této Smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 9. 

2015 usnesením č.  
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V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Hana Chloupková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

 
a 
 
Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace 
se sídlem: Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš 
IČO: 00842044 
zastoupená: MUDr. Svatoplukem Horkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Velká Bíteš - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 9005-1822751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
ve výši: 36 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Domov důchodců, ID ZZ01418.xxxx, 

 (dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 36 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
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účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy), 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
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Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
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“). 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 



Strana 7 (celkem 10)  

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
     .....................................................              ......................................................  
 MUDr. Svatopluk Horek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
Druh služby: domovy pro seniory  
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

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

číslo účtu: 4200133340/6800  
 
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                             
 



Strana 2 (celkem 12)  

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
a) ve výši: 400 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 

stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Denní stacionář Integrační 
centrum Sasov,  ID ZZ01418.xxxx, 
 

b) ve výši: 100 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství (druh sociální služby), název sociální služby: 
Odborné sociální poradenství APLA-Vysočina,  ID ZZ01418.xxxx, 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 500 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 

„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
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společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
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bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 JUDr. Dagmar Zápotočná Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
 
Denní stacionář Integrační centrum 
Sasov:
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Odborné sociální poradenství - APLA-
Vysočina:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

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

číslo účtu: 155402290/0600  
 
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 

a) ve výši: 70 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: centra 
denních služeb (druh sociální služby), název sociální služby: Centrum denních 
služeb,  ID ZZ01418.xxxx, 
 

b) ve výši: 170 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociálně terapeutické dílny (druh sociální služby), název sociální služby: Sociálně 
terapeutické dílny,  ID ZZ01418.xxxx, 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
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v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 240 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 

„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
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Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
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10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 

nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Ing. Martin Jindra Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí komunity radní Kraje Vysočina 
 



Strana 8 (celkem 12)  

Příloha 1) 
 
Centrum denních 
služeb:
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Sociálně terapeutické 
dílny:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

 
a 
 
 
Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením 
adresa:   Nádražní 362, 395 01 Pacov  
IČO:   26518252 
zastoupeno:  Janou Moravcovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 169937157/0300  
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
ve výši: 305 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: centra 
denních služeb (druh sociální služby), název sociální služby: Centrum LADA, o.s.,  
ID ZZ01418.xxxx, 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 305 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
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účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
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Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Jana Moravcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
Centrum LADA, o.s. (centrum denních služeb): 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

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

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

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
ve výši: 400 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odlehčovací služby (druh sociální služby), název sociální služby: Odlehčovací služby,  
ID ZZ01418.xxxx, 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 400 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
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(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 



Strana 5 (celkem 10)  

účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Petra Jelínková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
 
Odlehčovací 
služby:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

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

číslo účtu: 2816167339/0800  
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
 

ve výši: 599 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: sociální 
rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Denní centrum Barevný svět, 
o.p.s., ID ZZ01418.xxxx, 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 599 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
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(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
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účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. et Bc. Petra Tučková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (sociální rehabilitace): 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

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

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

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
ve výši: 269 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 
stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Komplexní sociální 
a ošetřovatelská péče,  ID ZZ01418.xxxx, 

 
(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 269 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
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(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
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účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 PhDr. Karel Halačka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
 
Komplexní sociální a ošetřovatelská péče (denní 
stacionář):
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

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

číslo účtu: 18631521/0100  
 
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
 

a) ve výši: 712 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Komunitní tým - 
sociální rehabilitace Havlíčkův Brod,  ID ZZ01418.xxxx, 
 

b) ve výši: 411 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Komunitní tým - 
sociální rehabilitace Chotěboř,  ID ZZ01418.xxxx, 
 

c) ve výši: 664 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Komunitní tým - 
sociální rehabilitace Pelhřimov,  ID ZZ01418.xxxx, 
 

d) ve výši: 600 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
chráněné bydlení (druh sociální služby), název sociální služby: Chráněné bydlení 
Havlíčkův Brod,  ID ZZ01418.xxxx, 
 

e)    ve výši: 270 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
osobní asistence (druh sociální služby), název sociální služby: Osobní asistence 
Bludiště, ID ZZ01418.xxxx, 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
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druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 2 657 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově 
formou bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod 
účelovým znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
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neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
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9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 

uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
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V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
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• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 
nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 

• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 
příspěvek. 

4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 
Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. et Mgr. Anna Šimonová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
Chráněné bydlení Havlíčkův 
Brod:
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Osobní asistence 
Bludiště:
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Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod: 
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Komunitní tým - sociální rehabilitace Chotěboř: 
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Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

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

číslo účtu: 103839765/0300  
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
ve výši: 37 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: kontaktní 
centra (druh sociální služby), název sociální služby: SPEKTRUM - kontaktní a 
poradenské centrum v oblasti drogové problematiky,  ID ZZ01418.xxxx, 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 37 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
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účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
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Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Libor Havlík  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             centrální sekretář radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
 
Spektrum - Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

 
a 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupena:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem Diecézní charity Brno 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 
o krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“). 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

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

přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 
 
a) ve výši: 13 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Wellmez – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID ZZ01418.xxxx, 

 
b) ve výši: 37 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, název sociální služby: Nadosah – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID ZZ01418.xxxx,  

 
 
c) ve výši: 794 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

osobní asistence, název sociální služby: Osobní asistence Velké Meziříčí, 
ID ZZ01418.xxxx, 
 

d) ve výši: 434 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace, název sociální služby: Klub v 9 - centrum služeb pro podporu 
duševního zdraví Žďár nad Sázavou, ID ZZ01418.xxxx, 

 
(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
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druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 1 278 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově 
formou bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod 
účelovým znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
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neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
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9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 

uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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. 
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V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
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• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 
příspěvek. 

4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 
Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
 
 

V Brně dne ........................     V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál  
  ředitel Diecézní charity Brno radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 
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Osobní asistence Velké Meziříčí: 
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Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 
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Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    7089074932015 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

 
a 
 
 
Portimo, o.p.s. 
adresa:   Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:   45659028 
zastoupeno:  Mgr. Ruth Šormovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 27-1297380247/0100  
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
a) ve výši: 93 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: osobní 

asistence (druh sociální služby), název sociální služby: Osobní asistence, 
ID ZZ01418.xxxx, 
 

b) ve výši: 60 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
odborné sociální poradenství (druh sociální služby), název sociální služby: 
Občanská poradna, ID ZZ01418.xxxx, 
 

c) ve výši: 57 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: raná 
péče (druh sociální služby), název sociální služby: Raná péče, ID ZZ01418.xxxx, 
 

d) ve výši: 100 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (druh sociální služby), název sociální 
služby: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID ZZ01418.xxxx, 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
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podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 310 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
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3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
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služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
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- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
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ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
 
 
 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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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9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. Ruth Šormová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1 
 
EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež:
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Osobní 
asistence:
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Raná péče: 
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Občanská poradna: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

 
a 
 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
se sídlem:   Okružní 763/67, 591 01  Žďár nad Sázavou 3 
IČO:    43379168 
zastoupené:   Mgr. Václavem Šerákem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Žďár nad Sázavou 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-512751/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
a) ve výši: 71 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy pro seniory (druh sociální služby), název sociální služby Domov pro 
seniory - Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, ID ZZ01418.xxxx, 
 

b) ve výši: 52 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy se zvláštním režimem (druh sociální služby), název sociální služby Domov 
se zvláštním režimem - Seniorpenzion Fit, ID ZZ01418.xxxx, 
 

c) ve výši: 250 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
azylové domy (druh sociální služby), název sociální služby: Azylová ubytovna pro 
muže ve Žďáře nad Sázavou, ID ZZ01418.xxxx, 

 
 (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
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V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 373 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
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3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
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služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

c) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
 

d) 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 provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
 

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 této smlouvy. 
 

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

 
 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
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3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

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

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 



Strana 8 (celkem 15)  

8) 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. 

 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Václav Šerák Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1)     
Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře nad 
Sázavou:
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Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion 
Fit:
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Azylová ubytovna pro muže ve Žďáře nad Sázavou:  
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

 
a 
 
 
Středisko rané péče SPRP Brno 
adresa:   Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2 
IČO:   75094924 
zastoupeno:  Mgr. Karlou Němcovou, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213258785/0300  
 
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
ve výši: 127 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: raná péče 
(druh sociální služby), název sociální služby: Středisko rané péče SPRP Brno, 
ID ZZ01418.xxxx, 
 
(dále jen „sociální služby“), 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 127 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
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(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
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účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. Karla Němcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí střediska radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
 
Středisko rané péče SPRP 
Brno:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

 
a 
 
 
Tyfloservis, o.p.s. 
adresa:   Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO:   26200481 
zastoupeno:  PhDr. Josefem Cerhou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1941297349/0800  
 
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
                                                                             
 



Strana 2 (celkem 9)  

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
ve výši: 230 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: sociální 
rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Tyfloservis, o.p.s. - Krajské 
ambulantní středisko Jihlava, ID ZZ01418.xxxx, 
 
(dále jen „sociální služby“), 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 230 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
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(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
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účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 PhDr. Josef Cerha Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
 
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Jihlava:  
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

 
a 
 
 
Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava 
adresa:   Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava 
IČO:   65761979 
zastoupeno:  Ing. Evou Kantorovou, místopředsedkyní rady sdružení 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 153984370/0600  
 
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
a) ve výši: 107 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

sociálně terapeutické dílny (druh sociální služby), název sociální služby: Sociálně 
terapeutické dílny, ID ZZ01418.xxxx, 
 

b) ve výši: 412 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
sociální rehabilitace (druh sociální služby), název sociální služby: Sociální 
rehabilitace,  ID ZZ01418.xxxx, 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 519 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
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zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
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účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Ing. Eva Kantorová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             místopředsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
Sociálně terapeutické dílny: 
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Sociální rehabilitace: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

 
a 
 
 
Centrum ZDISLAVA 
se sídlem:   Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:    43378692  
zastoupeno:   Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  město Nové Město na Moravě 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 19-1224751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
ve výši: 87 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 
stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Centrum Zdislava,  
ID ZZ018184.xxxx, 

 
(dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 87 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
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(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
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účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 

5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
Centrum Zdislava (denní stacionář): 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418   
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 32015  

 
a 
 
 
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod  
adresa:   Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   60128640 
zastoupen:  Mgr. Danou Koudelkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 161799319/0600  
 
 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“) 
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v 
souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 

 
ve výši: 200 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: denní 
stacionáře (druh sociální služby), název sociální služby: Úsvit - zařízení SPMP 
Havlíčkův Brod,  ID ZZ01418.xxxx, 

 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku II Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
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pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v čl. II Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy)“. 
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
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Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12 považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/05/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          …………...............................                               .................................................  
 Mgr. Dana Koudelková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1) 
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (denní 
stacionář):
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

 
a 
 
 
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou 
se sídlem:   Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO:    70844763 
zastoupené:   Mgr. Kateřinou Klementovou, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Světlá nad Sázavou 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   19-2621521/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 

 
ve výši: 150 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Domov pro seniory, ID ZZ01418.xxxx, 

 
 (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 150 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
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(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy). 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
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účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
 
   .............................................................                         .................................................... 
 Mgr. Kateřina Klementová, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočin 
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Příloha 1 
 
Domov pro seniory:  
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu 
se sídlem:   Reynkova 3643, 580 01  Havlíčkův Brod 
IČO:    70188467 
zastoupené:   Mgr. Magdalenou Kufrovou, ředitelkou organizace    
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Havlíčkův Brod 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-210681/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
 

a) ve výši: 128 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
domovy pro seniory, název sociální služby: Domov pro seniory, ID ZZ01418.xxxx, 

 
b) ve výši: 37 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 

domovy se zvláštním režimem, název sociální služby: Domov se zvláštním 
režimem, ID ZZ01418.xxxx,  

 
 (dále jen „sociální služby“), 
 

 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
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od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 165 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
  

1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 
poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 

 
3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
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Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ...“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy). 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
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10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 

nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

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

smluvních stran. 
 

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    ………………..................................               .........................................................  
 Bc Magdalena Kufrová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Příloha 1   
Domovy pro seniory 
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Domovy se zvláštním  
režimem
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 

(dále jen „Smlouva“) 
 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“ 
 
 

ID ZZ01418 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

 
a 
 
Sociální služby města Velké Meziříčí 
se sídlem: Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 68726732 
zastoupená: Mgr. Janou Jurkovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Velké Meziříčí - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
bankovní spojení: 9005-1523751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah 
příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje čerpaných 
z prostředků účelové dotace MPSV (dále jen „dotace“) na financování provozních nákladů 
sociální služby uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Dotace je poskytnuta ve smyslu zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
krajích“), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 (dále jen „Zásady“).  
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Čl. 3 
Závaznost návrhu  

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

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

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

se, že bude činnost dle Čl. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

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

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 
  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Příjemci se v roce 2015 poskytují účelově určené neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje: 
ve výši: 196 000 Kč, a to na financování provozních nákladů sociální služby: 
pečovatelská služba, název sociální služby: Sociální služby města Velké Meziříčí,  
ID ZZ01418.xxxx, 

(dále jen „sociální služby“), 
 a Příjemce tyto finanční prostředky přijímá. 
  
2) Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) je 

určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I 
díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3) Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, jejichž poskytování je 

předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce (neplatí v případě poskytování sociální služby pro cílovou 
skupinu nebo lokalitu, které nejsou v rámci tohoto individuálního projektu Kraje či obce 
podporovány - tato skutečnost musí být v žádosti dostatečně popsána a odůvodněna). 
V případě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v rámci individuálního 
projektu Kraje či obce v průběhu roku 2015, na kterou byly finanční prostředky 
poskytnuty, musí být vrácena poměrná část příspěvku či dotace do 15 pracovních dnů 
od uzavření takovéto smlouvy (neplatí v případě vyčerpání celého příspěvku či dotace 
v období, kdy nebude sociální služba financována v rámci individuálního projektu Kraje 
či obce). 

 
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. 
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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 nebo 
ustanovení této Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Neinvestiční dotace ve výši 196 000 Kč bude Příjemci poskytnuta jednorázově formou 
bezhotovostního převodu na bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy, pod účelovým 
znakem 13305, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
Čl. 7 

Podmínky použití dotace  
 

1) Podmínky použití dotace, uznatelnost a neuznatelnost nákladů se řídí ustanoveními 
„Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, která je zveřejněna na internetové stránce 
www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě vzhledem k této skutečnosti příjemce 
nepožaduje. 
 

2) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi definicí uznatelných nákladů a definicí 
neuznatelných nákladů v dokumentu uvedeném v odst. 1), případně nebudou některé 
náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

  
1) Příjemce je povinen přijmout a použít dotaci v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

poskytovatele sociální služby o finanční podporu na rok 2015 dle rozpočtu uvedeného 
v příloze 1 Smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo 
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na kterou 
byly poskytnuty. 
 

2) Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v článku 2 Smlouvy a 
pouze na úhradu výdajů/nákladů na zajištění sociální služby poskytované na území 
Kraje nebo pro občany Kraje. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu 
neuznatelných nákladů specifikovaných v „Metodice Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“, 
která je zveřejněna na internetové stránce www.mpsv.cz a jejíž připojení ke smlouvě 
vzhledem k této skutečnosti příjemce nepožaduje. Poskytnutou dotaci nelze použít na 
zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). 
 

3) Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími 
souvisejícími  platnými právními předpisy. Jestliže se na Příjemce dle § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví tento zákon nevztahuje, zavazuje se tento Příjemce vést účetnictví 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 
Příjemce je povinen vést v účetnictví stavy a pohyby majetku a jiných aktiv, závazků 
včetně dluhů a jiných pasív, nákladů a výnosů průkazně, s prokazatelnou vazbou ke 
konkrétní sociální službě řádně oddělenou od ostatních činností. Nepřímé náklady 
společné pro více hospodářských činností Příjemce se do nákladů sociální služby 
zahrnují ve výši odpovídající podílu stanovenému podle prokazatelného kritéria 
(metodiky), které musí být Příjemce schopen doložit. Metodika musí být zpracována 
písemně a schválena odpovědnou osobou Příjemce (statutární zástupce, popř. jím 
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pověřená osoba). Účetní operace související s poskytovanou sociální službou musí být 
účtovány odděleně od ostatních aktivit Příjemce (např. ve zvláštních účetních 
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl Příjemce schopen prokázat odděleně od 
ostatních hospodářských činností zejména celkovou výši nákladů a výnosů (výsledek 
hospodaření) za kalendářní rok souvisejících výhradně se sociální službou uvedenou 
v Čl. 2 Smlouvy a zároveň, aby byl na základě odděleně vedené účetní evidence 
schopen vyčlenit náklady, které byly hrazeny z dotace nebo z příspěvku. Každý účetní 
zápis v účetnictví Příjemce musí být podložen průkazným účetním záznamem. 
 

4) Příjemce je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad 
hrazený z dotace (pod účelovým znakem 13305) a na účetních záznamech uvést výši 
čerpaných finančních prostředků z dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID …“ (ID uvedený v Čl. 5 Smlouvy), 

 
5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 

(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na stránkách 
kraje, a to nejpozději do 15. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského 
úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické 
podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se 
zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude 
neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve 
příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků 
Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 
 

6) Součástí Závěrečné zprávy je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  
    

7) Příjemce je povinen do 15. 4. 2016, resp. do 15. 7. 2016, podává-li daňové přiznání 
k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, předložit příslušnému odboru 
(rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu) výkaz zisků a ztrát, 
podepsaný oprávněnou osobou, tj. statutárním zástupcem, popř. jím pověřenou 
osobou, prokazují celkovou skutečnou výši nákladů a výnosů (výsledek hospodaření), 
které vznikly výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby uvedené v Čl. 2 
Smlouvy za kalendářní rok 2015. 
 

8) Příjemce je povinen na žádost příslušného odboru poskytnout písemně ve lhůtě určené 
příslušným odborem požadované doplňující informace související s poskytovanou 
sociální službou (např. informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 
2014 a průběžné informace o zajištění a financování sociálních služby v roce 2015). 
 

9) Příjemce je povinen písemně informovat příslušný odbor o jakékoliv změně v údajích 
uvedených v žádosti a ve Smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 
mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle Smlouvy (zejména změny 
v kalkulaci nákladů sociální služby, změny bankovního účtu Příjemce, změny 
související se změnami v rozhodnutí o registraci či se zrušením registrace sociální 
služby apod.), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Příjemce je povinen doložit změnu relevantními doklady. Příslušný odbor ohlášené 
změny eviduje a pouze v případě, že změnu nelze akceptovat, písemně o této 
skutečnosti Příjemce vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo 
oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu. 
 

10) Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku či dotace je Příjemce povinen vrátit 
nejpozději v den předložení Závěrečné zprávy příslušnému odboru formou 
bezhotovostního převodu na účet Kraje, a to následovně: nevyčerpanou část dotace na 
účet určený kontaktním pracovníkem dle této Smlouvy, který podle potřeby určí 
účelový znak, variabilní symbol a specifický symbol, jimiž budou vrácené prostředky 
označeny.  
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Současně s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

11) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy v případech uvedených v čl. 5 odst. 3 
Smlouvy. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému 
odboru avízo na formuláři uvedeném v Zásadách. 
 

12) Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část Kraji 
způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 10 Smlouvy, jestliže zanikne účel, na který jsou 
finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se Příjemce 
o této skutečnosti dozví. Současně s vrácením finančních prostředků zašle Příjemce 
příslušnému odboru avízo.  

 
13) Vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 odst. 5) 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. 

 
14) Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související 

s poskytováním sociální služeb dle Smlouvy a prokazující čerpání finančních 
prostředků na poskytování sociální služby po dobu 10 let následujících po skončení 
kalendářního roku, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 
 

15) Příjemce je povinen zajistit, aby nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy měli všichni zaměstnanci, kteří mají odpovědnost podle usnesení § 252 a § 
253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

16) Příjemce se dále zavazuje: 
 

a) zajišťovat sociální služby při respektování zásad zdravého finančního řízení, 
zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

b) 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, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 
činnosti dle Čl. 2, 

e) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
f) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
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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 této smlouvy. 
 

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

 
Čl. 10 

Publicita 
 
1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

 
 
                                                                   Čl. 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) Jestliže Příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle článku 8 odst. 10, 
11, 12, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

3) Důvodem pro odstoupení od Smlouvy je zejména, pokud Příjemce: 
• stane se nezpůsobilým Příjemcem příspěvku, 
• nedodrží termíny stanovené ve Smlouvě, 
• opakovaně, přes písemné upozornění Kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající ze Smlouvy, 
• předložil Kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti o 

příspěvek. 
4) Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Příjemce Kraj od Smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční 
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu Kraje. 
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5) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 12 

Závěrečná ujednání 
 

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

2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou: 
Ing. Kateřina Píbilová, tel.: 564 602 807, e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz.  
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. Změnu Čl. 12 odst. 2 
této Smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 
 

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) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha 1 – rozpočet sociálních služeb Příjemce 
 
7) 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. 
 
8) 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. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

8. 9. 2015 usnesením č. xxxx/xx/2015/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
        …………..................................                         ..........................................................  
 Mgr. Jana Jurková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočin 
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Příloha 1 
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