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Smlouva o poskytnutí dotace 
z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně 
nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje 

v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, 
reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502“ 

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů 

Evidenční číslo smlouvy: OR/21/xxxx 

Poskytovatel: Pardubický kraj 

                           Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČ:                    70892822 

DIČ:  CZ70892822 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 241 796 265/0300 

zastoupený:     JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pk 

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

Žadatel:       

adresa:  

IČ:  

DIČ:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

zastoupený:  

(dále jen „žadatel“) na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z programu 
„Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách 
Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502“.  
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je 
účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
na „název projektu“ (pro zřizovanou základní školu…….. doplnit název školy vč. IČ a adresy v 
případě příspěvkové organizace žadatele) (dále jen příjemce dotace).  

2) Dotaci poskytuje poskytovatel žadateli v souladu s „Výzvou k předkládání žádostí o finanční 
podporu“ vyhlášenou pro program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně 
nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart 
akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502“. 

Článek II. 

Výše poskytované podpory  

Dotace na realizaci akce specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši ……… ,- Kč 
(slovy:………..korun českých), tj. ve výši maximálně 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
bude poskytnuta ex-post do 30 dnů po schválení závěrečného vyúčtování.  

Žadatel se zavazuje podílet se na financování projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy, a to částkou 
odpovídající nejméně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

Článek III. 

Povinnosti žadatele 

Žadatel se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy 
specifikovaným v čl. I. smlouvy, v souladu s podmínkami příslušného programu a v souladu 
se Zásadami poskytování programových dotací (viz https://www.pardubickykraj.cz/krajske-
dotace dokument „Zásady poskytování programových dotací účinné od 18. 9. 2015“), a to 
nejpozději do 31. 12. 2022. 

b) zaúčtovat přijatou dotaci na pol. a UZ (uvést rozpočtovou skladbu, tj. kam to má žadatel 
zaúčtovat) – použije se pouze v případě, že je žadatelem obec,  

c) přeposlat přijatou dotaci příspěvkové organizaci uvedené ve článku 1, odst. 1 na bankovní 
účet příspěvkové organizace č. (doplnit), použije se pouze v případě, že je žadatelem obec 

d) při financování nákladů spojených s realizací akce postupovat v souladu s ust. § 4 odst. 2 
zákona č, 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

e) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím 
písemném souhlasu poskytovatele, 

f) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu 
nákladů spojených s realizací akce, nepoužít prostředky z dotace na jiné účely, 

g) žadatel je povinen vhodným a viditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj, formu této 
prezentace s návrhem na konkrétní umístění je povinen předložit ke schválení poskytovateli 
prostřednictvím odboru rozvoje Krajského úřadu Pk (viz příloha č. 3 Výzvy), 

https://www.pardubickykraj.cz/krajske-dotace
https://www.pardubickykraj.cz/krajske-dotace
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h) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této 
smlouvě a změny struktury žadatele včetně přeměny a zrušení s likvidací nejpozději 
do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly, 

i) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování realizovaného projektu včetně závěrečné 
zprávy o pilotáži a metodiky organizace a způsobu práce ve škole nejpozději do 30. 7. 2022. 
V opačném případě nemá žadatel nárok na proplacení dotace. 

j) na vyžádání poskytovatele dotace poskytnout další podklady nutné k posouzení uznatelnosti 
výdajů v rámci předloženého závěrečného vyúčtování. 

k) vrátit poskytovateli dotace již proplacené výdaje, pokud Řídící orgán (MŠMT) při kontrole 
uznatelnosti výdajů projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502, dodatečně rozhodne o neuznatelnosti tohoto 
proplaceného výdaje. 

l) vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k předmětu této 
smlouvy v souvislosti s realizací projektu “Smart akcelerátor Pardubického kraje II, 
reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502” a poskytovat z ní údaje všem 
osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Krajský úřad 
Pardubického kraje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako řídící orgán, 
územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise 
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly a třetí osoby, 
které tyto orgány ke kontrole zmocní. 

m) zavazuje se archivovat veškeré účetní případně další originální doklady vztahující se k plnění 
závazků z této smlouvy po stejnou dobu, po kterou je musí uchovávat poskytovatel 
(dle rozhodnutí o poskytnutí dotace a pravidel dotačního programu), tj. minimálně 
do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanoví dobu delší, a strpět veškeré kontroly spojené 
s předmětem této smlouvy 

Daň z přidané hodnoty nesmí být vyúčtována v rámci dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace 
uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

Článek IV. 

Kontrola, sankce 

1) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost 
a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je žadatel povinen 
předložit kontrolnímu orgánu poskytovatele veškeré účetní doklady související s čerpáním 
dotace. Kontrolním orgánem poskytovatele je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu 
nebo další osoby určené pověřením. 

2) Žadatel je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem 
poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, 
a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. 
Žadatel je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených 
opatření k nápravě. 

3) Poruší-li žadatel některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel 
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být 
prokazatelně doručena žadateli. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena.  

4) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno 
za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. 
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v platném znění a poskytovatel je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
ustanovení § 22 uvedeného zákona. 

5) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí 
peněžních prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně 
zohledněna v případě, že bude odvod uložen. 

6) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ujednání této smlouvy zahájí řízení o 
odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení 
rozpočtové kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o územních 
rozpočtech, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se 
stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 

7) Při porušení více povinností stanovených touto smlouvou se částky jednotlivých odvodů sčítají 
nejvýše však do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. 

8) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile 
z částky odvodu za každý i započaty den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se 
počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 
finančních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 
odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl 
žadatel odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží. 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení  

1) Žadatel prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně 
a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere 
na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje 
se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-
li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od 
počátku. 

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě 
dohody obou smluvních stran.  

5) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu 
a poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a žadatel po dvou vyhotoveních. 

6) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

7) Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci 
o uveřejnění. (použít v případě, že na posuzovaný případ nedopadá žádná z výjimek uvedených 
v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv) 
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8) Osobní údaje žadatele je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu 
ust. Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením 
smlouvy na žádost subjektu údajů. 

9) Toto právní jednání bylo projednáno na jednání Rady/Zastupitelstva Pardubického kraje 
dne ……....a schváleno usnesením č. R/…./21 //   Z /…./21. 

10) Toto právní jednání bylo projednáno na jednání Rady/Zastupitelstva* obce ………………. dne 
………….. a schváleno usnesením č. R/…. /..   //   Z /…./……..*  použije se pouze v případě, že je 
žadatelem obec

V Pardubicích dne …………………………  

…………………………………………………… 

hejtman Pardubického kraje 

V………………………… dne ………………………… 

…………………………………………………… 

statutární zástupce žadatele 

 
 
 
 
 
*nehodící se škrtněte 


