VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavíraná dle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
a účinném znění (dále též jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), ve spojení s ustanovením § 159 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále též jen „správní řád“)
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1. statutární město České Budějovice
se sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 00244732
zastoupeno Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
kontaktní osoba ve věcech vyúčtování: Ing. Zuzana Fišerová, telefonní číslo 386 803 208,
e-mail: fiserovaz@c-budejovice.cz
bankovní spojení: č. ú. 4209522/0800, vedený u České spořitelny a.s.,
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Jihočeská hospodářská komora
se sídlem Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice, IČO: 48208248
zastoupena Ing. Miroslavem Dvořákem, předsedou představenstva Jhk,
bankovní spojení: č. ú. 12912613/0300 vedený u ČSOB
(dále jen „příjemce“)
Čl. I
Účel smlouvy a dotace
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě žádosti obdržené poskytovatelem dne
17. 7. 2020 za účelem poskytnutí neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele jako
příspěvek na úhradu provozních výdajů příjemce v kalendářním roce 2021.
2. Dobou, v níž má být dosaženo účelu dotace podle této smlouvy, se rozumí kalendářní rok 2021,
tj. náklady, na něž může být dotace podle této smlouvy použita, jsou způsobilými výdaji ve
vztahu k poskytnuté dotaci za podmínky, že byly vynaloženy ode dne 1. 1. 2021 do dne
31. 12. 2021 včetně.
3. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na dary a pohoštění, jakož ani na úhradu
investičních nákladů. Poskytnuté finanční prostředky nelze dále použít na odměny členů orgánů
příjemce nebo jeho zaměstnanců.
4. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města bylo schváleno Zastupitelstvem města České
Budějovice usnesením č. xx/2021 ze dne 8. 2. 2021.
Čl. II
Výše dotace platební podmínky
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci, tj. peněžité plnění ve výši
300.000 Kč (slovy: třistatisíc korun českých). Příjemce tuto dotaci za podmínek stanovených
touto smlouvou bez výhrad a v plném rozsahu přijímá.
2. Peněžité plnění poskytovatele podle předchozího odstavce má charakter účelově vázané dotace,
tj. příjemce se zavazuje, že celou přijatou dotaci využije výlučně za účelem podle čl. I této
smlouvy.
3. Poskytovatel převede příjemci neinvestiční dotaci ve výši dle odst. 1 bezhotovostním převodem
finančních prostředků na výše uvedený bankovní účet příjemce, a to v jedné splátce ve lhůtě
30 dní ode dne účinnosti této Smlouvy.
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Čl. III
Vyúčtování dotace
1. Příjemce předloží poskytovateli (resp. statutárnímu městu České Budějovice, odboru rozvoje
a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice) vyúčtování neinvestiční dotace, a to po
naplnění účelu poskytované dotace, nejpozději do dne 31. 1. 2022.
2. Vyúčtování příjemce provede formou soupisu dokladů o uskutečněných výdajích včetně dokladů
o úhradě s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivého dokladu, když přílohu vyúčtování
budou tvořit fotokopie průkazných účetních dokladů. V odůvodněných případech je
poskytovatel oprávněn vyžádat si k nahlédnutí originály těchto dokladů.
3. Pokud příjemce využije na zajištění účelu dotace pouze část z přijaté dotace, je povinen
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 1. 2022, oznámit tuto skutečnost poskytovateli
a současně mu vrátit část přijaté dotace nevyužitou na zajištění účelu dotace,
a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy do
28. 2. 2022.
Čl. IV
Další podmínky poskytnutí dotace
1. Příjemce je povinen:
a) na internetových stránkách příjemce a jiných vhodných dokumentech příjemce uvádět
viditelně umístěnou informaci o tom, že činnost příjemce je uskutečňována s finanční
podporou ze strany statutárního města České Budějovice,
b) oznámit poskytovateli změnu podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta (včetně změny
kontaktní osoby uvedené v žádosti nebo sídla příjemce), a to neprodleně poté, kdy tato
změna nastala,
c) zajistit, že svou činností či prohlášením nezneváží pověst, dobré jméno anebo neohrozí
důvěryhodnost poskytovatele, jeho orgánů či představitelů,
d) vést o užití prostředků poskytnutých v rámci dotace podle této smlouvy průkaznou
a oddělenou účetní evidenci a tuto uchovávat nejméně po dobu 10 let ode dne naplnění
účelu dotace ve smyslu této smlouvy,
e) umožnit poskytovateli provádět u příjemce kontrolu účetnictví a příp. dalších podkladů
a skutečností, v rozsahu potřebném k posouzení, zda je dodržován účel dotace stanovený
touto smlouvou či zda jsou dodržovány jiné povinnosti příjemce vyplývající mu z této
smlouvy,
f) podat bez zbytečného odkladu návrh na zrušení této smlouvy dle čl. VI smlouvy, zjistí-li,
že nemůže být naplněn účel dotace dle čl. I smlouvy,
g) realizovat v průběhu kalendářního roku, v němž má být dosaženo účelu dotace podle této
smlouvy (čl. I odst. 2), v přiměřeném rozsahu ve své činnosti:
 stabilní akce týkající se vzdělávání (projekty, semináře), Morning for Business, Business
Aréna, Komorová debata, Novoroční bilancování, Dobrodružství s technikou, soutěž
T-profi, setkání výchovných poradců ZŠ a SŠ Českobudějovicka včetně exkurzí do firem
a škol, veletrhy práce;
 konkrétní spolupráce se statutárním městem České Budějovice: podnikatelská setkání
primátora města minimálně 2x ročně, PTT – příměstský technický tábor, podpora
technických kroužků v DDM ČB, akce pro výchovné poradce ZŠ ČB, spolupráce na
zařazování polytechnické výuky do ZŠ;
 aktivní spolupráce v rámci Strategického plánu města České Budějovice, zejména
v prioritní oblasti Podnikatelské prostředí, lidské zdroje, vzdělávání, výzkum a inovace:
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mapování trendu trhu práce a potřeb uživatelů v souvislosti s tvorbou
predikce trhu práce vč. zajišťování kvantitativních a kvalitativních dat,
- organizování a vedení pracovní skupiny pro rozvoj lidských zdrojů,
- vytvoření systému pro lepší integraci případných zahraničních pracovníků do
společnosti,
- zavedení polytechnické výuky na ZŠ a MŠ,
- pracovní skupina přípravy Science centra České Budějovice,
- tvorba webových stránek pro podnikatele ve městě;
 aktivní účast v Řídícím výboru IPRÚ a účast v Řídícím a monitorovacím výboru
Strategického plánu města ČB.
2. Povinnosti stanovené v odst. 1 nebo i v jiných ustanoveních této smlouvy nevyplývající přímo ze
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů si smluvní strany ujednávají jako
podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 5 písm. i) zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů . V případě porušení těchto podmínek se příjemce vystavuje možnému postihu dle čl. V
či zrušení smlouvy dle čl. VI této smlouvy.
3. Je-li příjemce dotace právnickou osobou a má-li dojít k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací,
je povinen příjemce tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli (kontaktní osobě), a to
nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti příjemce dozvěděl. Poskytovatel
následně rozhodne o dalším postupu.
-

Čl. V
Sankce
1. Příjemce bere na vědomí obsah a možnou aplikaci ustanovení § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů upravující porušení rozpočtové kázně. Za porušení rozpočtové
kázně je považováno každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace dle této smlouvy včetně použití dotace v rozporu s účelem
stanoveným v čl. I nebo neprokázání způsobu využití prostředků (nevyúčtování dotace).
2. Příjemce bere na vědomí, že v případě neoprávněného použití peněžních prostředků
dle zmíněného zákonného ustanovení mu bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně
a příslušné penále.
3. Příjemce bere na vědomí možný trestní postih v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě
zkreslených údajů pro poskytnutí dotace nebo zamlčení podstatných údajů pro poskytnutí
dotace.
4. Postup dle tohoto článku nevylučuje postup dle čl. VI této smlouvy.

Čl. VI
Zrušení Smlouvy
1. Ve smyslu ustanovení § 167 správního řádu může být tato smlouva zrušena zákonem
předpokládaným způsobem z následujících důvodů:
a)
b)

c)
d)
e)

bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto,
změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní
smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě
požadovat,
jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo
jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní smlouvy
a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich
znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.
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2. Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1. písm. a) správního řádu si smluvní strany ujednávají, že
poskytovatel může podat písemný návrh na zrušení této smlouvy při závažném porušení
povinností příjemce vyplývajících mu z této smlouvy. Takovýmto závažným porušením je
zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

použití finančních prostředků poskytnutých jako dotace dle této smlouvy v rozporu s účelem
stanoveným touto smlouvou,
nedodržení doby realizace či jiných termínů stanovených v této smlouvě, včetně nedodržení
termínu pro vyúčtování dotace či termínu pro vrácení nevyčerpané části dotace,
realizace projektu, na který je dotace určena, v rozporu s právními předpisy,
nevyúčtování dotace nebo její vyúčtování v rozporu s čl. III této smlouvy, včetně provedení
neúplného či nesprávného vyúčtování,
nedodržení dalších podmínek poskytnutí dotace dle čl. IV této smlouvy,
porušení právních norem upravujících zákaz veřejné podpory v souvislosti s dotací
poskytnutou touto smlouvou,
jiné porušení právních předpisů příjemcem v souvislosti s nakládáním s dotací poskytnutou
dle této smlouvy.

3. Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1. písm. a) správního řádu si smluvní strany ujednávají, že
příjemce může podat písemný návrh na zrušení této smlouvy, neposkytl-li poskytovatel dotaci
ve lhůtě dle čl. II této smlouvy.
4. Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1. písm. a) správního řádu si smluvní strany ujednávají, že jak
poskytovatel, tak i příjemce mohou podat písemný návrh na zrušení této smlouvy v případě, že
není možno naplnit účel dotace dle čl. I této smlouvy.
5. Dojde-li ke zrušení této smlouvy dle předcházejících odstavců, je příjemce povinen vrátit veškeré
obdržené finanční prostředky (dotaci) do 30 dnů od okamžiku zrušení smlouvy na účet
poskytovatele. Ke zrušení smlouvy dochází s účinky ex tunc (tj. od počátku).
6. Postup dle ustanovení tohoto článku nevylučuje postih dle čl. V této smlouvy v souladu s obecně
závaznými předpisy.

Čl. VII
Veřejná podpora
Dle obsahu podkladů poskytnutých v souvislosti s poskytnutím dotace dle této Smlouvy, případně
dle dalších sdělení příjemce, je tato dotace poskytována na činnost, jejíž podpora nenaplňuje
znaky nedovolené veřejné podpory ve smyslu ustanovení čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie.

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavírána ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Příjemce bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají,
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí poskytovatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho
vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy
včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních
webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Příjemce bere dále na
vědomí, že Poskytovatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo
z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup
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3.

4.
5.
6.

vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět
smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své
obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se
vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva
měněna či ukončována.
Příjemce bere na vědomí, že poskytnutá 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), v platném a účinném znění, a vztahují se tak na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.
Změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle odst. 1.
Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této Smlouvy, prohlašují, že byla sepsána podle
jejich pravé a svobodné vůle a že s ní bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích, dne . . . . . . . . . .

V Českých Budějovicích, dne . . . . . . . . . .

....................................
poskytovatel
Ing. Jiří Svoboda

....................................
příjemce
Ing. Miroslav Dvořák

primátor města

předseda představenstva Jhk
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