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Příloha č. 2 směrnice č. 28/2020                                                                                           

 

Smlouva o poskytnutí dotace 

uzavřená podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 

 
I. Smluvní strany 

 
1.  Poskytovatel dotace:  

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice V,  
sídlo: Češkova 22, 530 02 Pardubice,  
IČ: 00274046,  
číslo bankovního účtu: 181568024/0300, ČSOB a.s., pobočka Pardubice,  
zastoupené: Jiřím Rejdou, DiS., starostou Městského obvodu Pardubice V   
(dále jen „poskytovatel“),  

 
2.  Příjemce dotace:  
 

Jde-li o fyzickou osobu – nepodnikatele:  
Jméno a příjmení …,  
datum narození …,  
adresa bydliště:  
číslo bankovního účtu:  
tel. číslo: 

 
Jde-li o fyzickou osobu – podnikatele:  
Jméno a příjmení …,  
datum narození: …,  
adresa bydliště: …,  
IČO: …,  
číslo bankovního účtu: …..  
tel. číslo: 
 
Jde-li o právnickou osobu:  
Název (či obchodní firma v příp. obchodní společnosti) ….,  
sídlo: …,  
IČO: …,  
číslo bankovního účtu: ….,  
zastoupen(á): …. (jméno + funkce),  
(dále jen „příjemce“)  
tel. číslo: 
 

II. Úvodní ustanovení 
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1.  Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), 
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 

 
2.  Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“).  

 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou je stejně jako 

ustanovení této smlouvy v rámci poskytnutí dotace z rezervy Rady městského obvodu 
Pardubice V (dále jen Rady) závazná rovněž Směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro 
poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021. Zásady a program pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021 jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice – městského obvodu Pardubice V (www.pardubice.eu) a 
příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil.  

 

III. Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných 

podmínek účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se 
zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

1.  Poskytovatel touto smlouvou na základě usnesení Rady městského obvodu Pardubice V č. 
…/2019 R ze dne .. . .. . …. poskytuje příjemci dotaci ve výši …….. Kč (slovy: ………korun českých) 
na  „…….“ (dále jen „akce“).  

 

2.  Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v 
záhlaví smlouvy nebo ve výjimečném případě na pokladně úřadu. Pokud by však příjemce 
řádně v termínu nevyúčtoval předchozí dotaci, u které již mělo být vyúčtování provedeno, bude 
tato dotace vyplacena až po řádném předložení vyúčtování předchozí dotace. Pokud se 
příjemce dostal do prodlení s vrácením nevyužitých prostředků z předchozí dotace, bude tato 
dotace vyplacena až po vrácení nevyužitých prostředků z předchozí dotace. 

 

3.  Finanční prostředky shora uvedené nejsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve 
smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1)/ 
Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  
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4.  Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by určovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 - 5 Nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006), zejm. že poskytnutím 
této dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která 
by způsobila překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla 
poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na 
základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy ES 
upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise /ES/ č. 1998/2006).  

 

V. Doba dosažení účelu dotace 

 
1. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do ….  (uvede se poslední den, kdy se koná či 

probíhá dotovaná akce, aktivita nebo činnost) 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje a je povinen:  

a)  použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b)  realizovat akci vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace se řídit touto smlouvou, podmínkami uvedenými 
ve směrnici č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 
V v r. 2021 a obecně závaznými právními předpisy,  

d)  použít poskytnutou dotaci k účelu schválenému příslušným orgánem MO Pardubice V a 
uvedenému v této smlouvě,  

e)  vést ve svém účetnictví nebo daňové evidenci přehled o čerpání dotace na akci odděleně a 
prokázat celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel, pokud je příjemce osobou, 
která má povinnost vést účetnictví dle zvláštního zákona, 

f)  předložit poskytovateli vyúčtování dotace nejpozději  

do 30 dnů ode dne dosažení účelu dotace stanoveného v čl. V této smlouvy (ode dne 

poskytnutí dotace, pokud byla dotace poskytnuta až po termínu v čl. V smlouvy)./  

do 30 dnů ode dne dosažení účelu dotace stanoveného v čl. V této smlouvy (ode dne 
poskytnutí dotace, pokud byla dotace poskytnuta až po termínu v čl. V smlouvy), nejdéle 

však do 13. 1. 2022. /  

v termínu do 13. 1. 2022 jako dílčí vyúčtování části dotace použité v r. 2021 a dále do 30 dnů 
ode dne dosažení účelu dotace uvedeného v čl. V této smlouvy předložit vyúčtování zbývající 
části dotace (pokud byla dotace poskytnuta ZŠ, MŠ a DDM sídlícím nebo působícím na území 
městského obvodu na aktivity a činnosti přecházející z r. 2021 do následujícího kalendářního 
roku).   

Vyúčtování/dílčí vyúčtování bude obsahovat následující podklady:  
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●  čestné prohlášení o využití dotace (příp. její konkrétně vyčíslené části) na stanovený 
účel, 

●  přehled o použití dotace (tj. seznam všech dokladů předložených v rámci vyúčtování 
dotace/dílčího vyúčtování s uvedením data a čísla dokladu, celkové částky dokladu a 
podílu hrazeného z dotace za každý doklad, celkový součet výdajů hrazených z dotace, 
rovněž se vyčíslí případné nevyčerpané prostředky z dotace), 

●  kopie prvotních účetních dokladů vč. dokladů potvrzujících uskutečnění výdaje či výdajů 
- tj. výdajových pokladních dokladů nebo výpisů z bankovního účtu, tyto účetní doklady 
(originály i kopie) hrazené z dotace budou viditelně a nesmazatelně označeny textem 
„financováno z dotace Městského obvodu Pardubice V“, 

●   propagační materiály dokládající uskutečnění akce (pokud byly vydány), 

g) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé 
zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví nebo daňovou 
evidenci a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

h)  oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

i)  informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik 
či přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

j)  u dotací vyšších než 5 tis. Kč v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání 
vhodným a viditelným způsobem prezentovat městský obvod Pardubice V (pokud bude 
propagační kampaň realizována)  

k)  poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných městským obvodem Pardubice V,  

l)  v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 
veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 

m) příjemce dotace dle § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, 
zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost pracovníky správce daní a poplatků, kteří jsou 
ve městě Pardubice zúčastněni na daňovém řízení a souhlasí s tím, aby odboru 
ekonomickému Úřadu městského obvodu Pardubice V poskytli informace o tom, zda u 
příjemce evidují či neevidují pohledávky po lhůtě splatnosti. Tyto informace budou sloužit 
výhradně k rozhodování o přiznání finančních prostředků, 

n) příjemce prohlašuje, že není dlužníkem ve vztahu k poskytovateli, městu Pardubice a 
ostatním městským obvodům, ani společnostem, jejichž je město jediným zakladatelem či 
zřizovatelem a dále ve vztahu k finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a 
zdravotním pojišťovnám,  

o) příjemce souhlasí s tím, aby sekretariát starosty, členové Komise pro školství, kulturu, sport 
a mládež RMO Pardubice V, odbor ekonomický Úřadu městského obvodu Pardubice 
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V zpracovával poskytnuté údaje, a to za účelem přijímání, evidování, schvalování a 
vyplacení dotace z rozpočtu Městského obvodu Pardubice V,  

p) v případě, že dotace nebude využita v souladu s příslušným usnesením Rady městského 
obvodu Pardubice V a s touto smlouvou se příjemce zavazuje, že dotaci vrátí na účet 
poskytovatele č. 181568024/0300, a to do 14 dnů od vyúčtování dotace, současně bude 
zasláno avízo o vrácení prostředků (na e-mail: renata.slosarova@umo5.mmp.cz),  

q) příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy a povinností 
vyplývajících ze zásad a programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice V ze strany příjemce je považováno za porušení rozpočtové kázně podle 
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění a poskytovatel je oprávněn postupovat dle citovaného ustanovení a dle čl. 
8 směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice 
V v r. 2021, 

r)  příjemce je povinen pro případ své přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací řádně 
vypořádat poskytnutou dotaci před započetím uvedených změn,  

s)  v případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 
prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

2. Poskytovatel je oprávněn:  

a)  ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat kdykoliv v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.  

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. j) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga městského obvodu Pardubice V, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace akce.  

 

VII. Čerpání dotace a uznatelné náklady  

 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci akce.  

 
2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:  

a)  vznikl v období realizace akce,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými ve směrnici č. 28/2020: Zásady  
a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021 a obecně závaznými 
právními předpisy,  

 
3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.  

 

 

mailto:renata.slosarova@umo5.mmp.cz
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VIII. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Každé neoprávněné použití nebo zadržení dotací poskytnutých z rozpočtu MO je považováno za 

porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o rozpočtových pravidlech“). MO Pardubice V bude v takovém případě řešit porušení 
rozpočtové kázně dle § 22 uvedeného zákona.  
 

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je použití dotace, kterým byla 
porušena povinnost stanovená právním předpisem, předpisem EU,  touto smlouvou a směrnicí  
č. 28/2016, na kterou se tato smlouva odkazuje.  Za neoprávněné použití dotace je považováno také 
to, pokud příjemce neprokáže, jak byla poskytnutá dotace použita. 
 

3. Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení nevyčerpané 
dotace ve stanoveném termínu zpět městskému obvodu. V případě, že se prokáže nepravdivost 
čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků dotace nebo čestného prohlášení 
příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o poskytnutí dotace či 
nepravdivost dokladů ve vyúčtování, považují se poskytnuté prostředky dotace rovněž za zadržené 
ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
 

4. Fyzická nebo právnická osoba, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu MO Pardubice V ve výši dle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

5. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se řídí § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. U níže 
uvedených povinností, jejichž porušení MO Pardubice V považuje za méně závažné, uloží  
MO Pardubice V s ohledem na ustanovení § 22 odst. 5 výše a § 10 odst. 6 uvedeného zákona odvod 
v následující nižší výši: 

• nepředložení vyúčtování/dílčího vyúčtování dotace do termínu ve smlouvě, avšak ještě 
v termínu náhradní lhůty stanovené ve výzvě k předložení vyúčtování/dílčího vyúčtování  - 10 
% z poskytnuté dotace,   

• nedodržení propagace a prezentace MO dle směrnice č. 28/2019 - 10 % z poskytnuté dotace, 

• neoznačení originálů účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem textem 
„financováno dotace Městského obvodu Pardubice V“ - 10 % z poskytnuté dotace.  

6. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení. Při stanovení  
a uložení penále se postupuje dle § 22 výše uvedeného zákona.  

 

IX. Zvláštní ustanovení 

 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Magistrát města Pardubic. Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad.  
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X. Závěrečná ustanovení 

 

1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), uděluje příjemce souhlas 
správci osobních údajů, kterým je Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V, Češkova 
22, 530 02 Pardubice, IČ 002740146 (dále jen“ správce“) se zpracováním osobních údajů, a to za účelem 
operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany 
správce. Zároveň bere na vědomí, že udělení souhlasu nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost 
vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním vyslovil souhlas a 
skutečnost, že osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce předávány jiným 
příjemcům. Současně příjemce prohlašuje, že mu byly poskytnuty povinné informace o zpracování 
osobních údajů, které jsou k dispozici https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-
obvod-pardubice-v-dukla/informace-obcanum/gdpr/. 

2. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek 
žádné ze stran.  

4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, poskytovatel a příjemce obdrží jeden výtisk.  

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 

V Pardubicích dne  

 

 

…………………………..     ………………………….. 

      příjemce                     poskytovatel 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením RMO Pardubice V č. …../2021 R ze dne  .. . .. . 2021.   

 


