
S M L O U V A - VZOR 

 

o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu 

podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice  

na podporu sportu v roce 2014  

(dále jen „Smlouva“)  

 

 
I. Smluvní strany 

        

1. Statutární město České Budějovice 

náměstí Přemysla Otakara II. 1,  České Budějovice, PSČ 370 92 

zastoupené _____________________ 

k podpisu Smlouvy pověřen ___________________ 

IČO: 00244732, DIČ: CZ00244732 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

2. Příjemce dotace 

zastoupený 

adresa,                                                                         PSČ 

IČO/DIČ 

(dále jen Příjemce“) 

 

II. Úvodní ustanovení 

Rada města/Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodla(o) svým usnesením č. xx/xxxx ze dne 

dd.mm.rrrr ve smyslu Směrnice č. 6/2013 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice  

o poskytnutí dotace Příjemci na kofinancování projektu 

 ve výši a za podmínek dále uvedených v této Smlouvě. Tato Smlouva vychází z předložené žádosti o 

dotaci doporučené hodnotící komisí k přidělení dotace. 

 

III. Účel dotace 

1) Účelem dotace je finanční podpora určená na projekt ………………. (uvést název projektu a jeho 

bližší specifikace, v předpokládané maximální výši uznatelných nákladů projektu, procento 

spolufinancování projektu ze strany města a ze strany žadatele a rozpočet projektu buď zde, nebo 

v samostatné příloze smlouvy), dále jen „Projekt“). 

Výše uznatelných nákladů rozpočtu spolu s procentuálním rozdělením přidělené dotace a spoluúčasti 

Příjemce projektu je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

2) Realizace projektu bude dokončena nejpozději do dd.mm.rrr.  

3) Příjemce je povinen použít dotaci jen k účelu uvedenému v bodě 1. tohoto článku, za podmínek 

uvedených v žádosti o dotaci po schválení a v souladu s uznatelnými náklady určenými Pravidly 

dotačního programu. Finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu než k účelu uvedenému 

v odst. 1 tohoto článku. 

4) Prostředky z dotace nesmí Příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud 

nejde o úhrady nákladů, spojených s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta. 

 

IV. Výše dotace 

Dotace bude poskytnuta ve výši ……. Kč bezhotovostním převodem z účtu Poskytovatele 

uvedeného v čl. I. Smlouvy na účet Příjemce uvedený v čl. I. Smlouvy. Příjemce se podpisem 



smlouvy zavazuje, že všechny finanční toky (bezhotovostní a hotovostní operace), vztahující se 

k projektu, budou provedeny prostřednictvím výše uvedeného účtu Příjemce. 

 

V. Způsob vyplácení dotace 

1) Dotace dle odstavce IV. této Smlouvy bude Poskytovatelem poskytnuta jednorázově do 30 dnů od 

podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.  

 

VI. Finanční vypořádání 

1) Po ukončení realizace projektu předloží Příjemce Poskytovateli nejpozději do 30 ti dnů po ukončení 

realizace projektu Vyúčtování na předepsaném formuláři.  

Vyúčtování provede Příjemce formou soupisu dokladů o uskutečněných výdajích a případných 

příjmech s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivých dokladů na předepsaném formuláři. Jako 

přílohy k Vyúčtování budou předloženy: 

 

 Kopie průkazných dokladů o nabytí (předávací protokoly, smlouvy); 

 kopie průkazných účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. a průkazných daňových 

dokladů dle zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 

 průkazné kopie výpisů z účtu a pokladních dokladů, deklarující všechny provedené platby. 

 

V odůvodněném případě si Administrátor může vyžádat předložení originálů těchto dokladů 

k  nahlédnutí. V případě, že doklady předložené Příjemcem nebudou splňovat náležitosti dle 

požadavků Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn tyto doklady jako neprůkazné z Vyúčtování vyloučit. 

V případě dotace vyšší než 200 tis. Kč může příjemce Vyúčtování provést zjednodušeným způsobem 

– doložením záznamů a výpisů z účetních deníků. 

2) Pokud Příjemce nedoloží realizaci projektu průkaznými doklady, je povinen vrátit poměrnou část 

dotace, vyčíslenou administrátorem, nejpozději do 2 měsíců po uzavření Vyúčtování bezhotovostním 

převodem na účet Poskytovatele. O podrobnostech k navrácení dotace bude Žadatel informován 

písemně. 

3) Podíl spolufinancování příjemcem dotace v předloženém vyúčtování nesmí být nižší než podíl 

spolufinancování příjemcem dotace, schválený ve Smlouvě; 

4) Výše dotace uvedená ve Smlouvě je maximální a nemůže být překročena. 

 

VII. Veřejná podpora (bude uvedeno, pokud je relevantní v souladu s Pokynem č. 1/2013) 

 

1) Příjemce bere na vědomí, že poskytnutí dotace podle této Smlouvy podléhá pravidlům ochrany 

hospodářské soutěže, resp. zákazu veřejné podpory tak, jak vyplývají z přímo použitelných předpisů 

práva Evropské unie a obecně závazných předpisů České republiky a že částka ……… (slovy: 

……………) odpovídající neinvestiční dotaci specifikované v čl. II. odst. 1 této smlouvy byla 

poskytnuta jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze 

dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Příjemce 

dotace bere na vědomí, že částka ve výši ………… Kč odpovídající podpoře malého rozsahu bude po 

podpisu smlouvy zaznamenána v centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis). 

 

2) Příjemce je povinen před podpisem této Smlouvy současně se žádostí o dotaci doložit formulář -

čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu, ve kterém uvede výši podpor de minimis obdržených 

v daném běžícím účetním období a ve dvou předcházejících uzavřených účetních obdobích. 

Poskytovatel je oprávněn požadovat splnění i dalších povinností ze strany příjemce, pokud je to 

nezbytné k naplnění podmínek podpory de minimis vyplývajících z předpisů podle odst. 1. 

 



3) Poskytovatel i příjemce jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit v případě, že z pozdějších 

skutečností vyplyne, že poskytnutí byť i jen části dotace podle této Smlouvy je v rozporu s předpisy 

podle odst. 1, pokud v takovém případě Smlouva již nezanikla jinak (např. samotným rozhodnutím 

příslušného orgánu dohledu nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže). 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z následujících důvodů:  

- Poskytovatel zjistí, že údaje, které mu sdělil Příjemce, a které měly vliv na rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, neúplné nebo zkreslené; 

- poskytnutá dotace nebyla použita k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 Smlouvy; 

- příjemce v rámci Vyúčtování dotace nedodá nebo nezdokumentuje průkaznými doklady 

uznatelné náklady projektu uvedené v příloze Smlouvy; 

- příjemce nedodá Poskytovateli Vyúčtování v termínu uvedeném ve Smlouvě (čl. VI. bod 1.) 

- z důvodů stanovených v čl. VIII. odst. 7 Smlouvy; 

- pokud kvalita realizovaného projektu neodpovídá účelu dotace dle čl. III. odst. 1 Smlouvy po 

zhodnocení realizovaného projektu Poskytovatelem; 

- nedodržení termínu dokončení realizace projektu (čl. III., bod 2. Smlouvy); 

2) Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být uveden důvod odstoupení a 

musí být doručeno Příjemci osobně nebo s dodejkou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 

popř. na adresu, kterou Příjemce Poskytovateli sdělí v souladu s odst. 5 tohoto čl. V případě, že při 

doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebyl příjemce v místě doručování 

zastižen, zásilka bude uložena. Desátým dnem po uložení se zásilka považuje za doručenou, i když se 

Příjemce o jejím doručení nedozvěděl. Odmítne-li Příjemce zásilku převzít, považuje se zásilka za 

doručenou dnem, kdy bylo přijetí zásilky odepřeno. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V 

případě odstoupení Poskytovatele od Smlouvy podle článku VII. bod 1. a 2. je Příjemce povinen vrátit 

celou dosud poskytnutou částku dotace do 14 dnů od doručení zásilky obsahující odstoupení od 

Smlouvy. Pokud finanční prostředky dotace ještě nebyly převedeny na účet Příjemce, má Poskytovatel 

v případě odstoupení od Smlouvy právo je neposkytnout. 

3) Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této Smlouvy, povinností 

vyplývajících ze Směrnice či Pravidel dotačního programu města České Budějovice v roce 2014 

ze  strany Příjemce je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Poskytovatel je oprávněn požadovat 

úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 0,02% za každý den prodlení 

z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. 

4) Pokud dojde v průběhu platnosti této Smlouvy na straně Příjemce ke změně podmínek, za kterých 

byla dotace poskytnuta (včetně změny kontaktní osoby uvedené v žádosti nebo sídla/místa 

podnikání/bydliště Příjemce), je Příjemce povinen oznámit toto písemně Poskytovateli neprodleně 

poté, kdy tato změna nastala. 

5) O užití prostředků vede Příjemce oddělenou průkaznou účetní, daňovou, nebo jinou evidenci. Dále 

se zavazuje uchovávat tuto účetní nebo daňovou nebo jinou evidenci po dobu pěti let po skončení 

realizace projektu. Příjemce je povinen umožnit fyzickou kontrolu projektu, na nějž byla poskytnuta 

dotace dle této Smlouvy, přímo na místě realizace a stejně tak umožnit nahlédnout do svých účetních, 

daňových a jiných záznamů pověřeným pracovníkům Poskytovatele a členům komise rady města 

České Budějovice.  

6) Příjemce dotace souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů Poskytovatelem s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento souhlas je Příjemcem poskytován a 

udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby Poskytovatele a dále pro účely 

informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň Příjemce souhlasí s možným zpřístupněním všech 

úkonů a okolností s touto Smlouvou souvisejících. 

7) Příjemce dotace se zavazuje uveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na 

který dotaci dle této Smlouvy obdržel a zajistit informování veřejnosti o tom, že daný projekt byl 



realizován v rámci dotace statutárního města České Budějovice. Na písemnostech, souvisejících 

s projektem, na který byla poskytnuta dotace dle této Smlouvy, je Příjemce povinen uvádět LOGO 

Poskytovatele a větu: „Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České 

Budějovice“. Dále se zavazuje zdokladovat Poskytovateli výše uvedené povinnosti v rámci 

předloženého Vyúčtování. V případě nedodržení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy 

odstoupit.  

8) Poskytovatel je oprávněn provádět u Příjemce kontrolu účetnictví, resp. daní, příp. dalších podkladů 

a skutečností, v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato Smlouva dodržována. 

9) Realizovaný projekt, na který byla poskytnuta dotace v souladu s touto Smlouvou, náleží do 

výlučného vlastnictví Příjemce. 

 

IX. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží 1 výtisk. 

2. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů týkajících adresy sídla/místa 

podnikání/bydliště Příjemce, čísla bankovního účtu, či kontaktní osoby stačí písemně sdělit 

Poskytovateli dotace, pokud tento netrvá na uzavření dodatku ke Smlouvě. 

3. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, užijí se ustanovení Směrnice Rady města České Budějovice 

č. 6/2013 o Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ze dne 29.11.2013, přijata radou 

města dne 20.11 2013 usnesením rady města č. 1669/2013,  a  Pravidla dotačního programu na 

podporu sportu v roce 2014 přijata radou města dne 29.1.2014 usnesením rady města č. 111/2014. 

Uvedené dokumenty tvoří nedílnou součást této Smlouvy a obsah těchto dokumentů je oběma 

smluvním stranám plně znám. Dokumenty lze získat na webových stránkách města www.c-

budejovice.cz a jsou také k nahlédnutí u poskytovatele dotace.   

4. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu nebo při 

porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy, ze Směrnice Rady města České Budějovice č. 

6/2013 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice či z Pravidel dotačního programu 

města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014 je Poskytovatel oprávněn vyloučit 

v následujících 3 letech žádosti Příjemce o poskytnutí účelových prostředků z rozpočtu Poskytovatele, 

případně při výběru žádostí určených k poskytnutí dotace k této skutečnosti přihlédnout. 

5. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této Smlouvy a své pravé, 

svobodné a vážné vůle, je tato Smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána. 

6. Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřená smlouva bez omezení může být zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz)  

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

 

 

 

  

v Českých Budějovicích dne:                                                   v Českých Budějovicích dne: 

 

 

 

 

 

 

 

    ……………………      ……………………… 

       za Poskytovatele                                                         za Příjemce 

http://www.c-budejovice.cz/
http://www.c-budejovice.cz/
http://www.c-budejovice.cz/

