
Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města 

Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.2015 

 
 

Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 

uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění  
 
 

Poskytovatel: 
Město Šluknov  
se sídlem nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
zastoupené Mgr. Evou Džumanovou, starostkou města  
IČ 00261688 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 108724561/0300 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Příjemce: 
Název/obchodní firma/ jméno a příjmení  …………………………… 
se sídlem/bydliště……………………….. 
Zastoupený……………………… 
IČ/datum narození ……………………………….. 
Bankovní spojení: ………………………………. 
(dále jen příjemce) 
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen smlouva) 

 
I. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2016 (dále jen 

„dotace“) příjemci z rozpočtu města Šluknov na rok 2016:   
ve výši ……… Kč na základě žádosti ze dne ……………….  

2. Příjemce se zavazuje použít tuto dotaci na zajištění pokrytí výdajů: 
na ………………………………………(dále jen „projekt“)  
  
Dotace bude poskytnuta jednorázově. 

 
II. Základní ustanovení 

 
1. Dotace podle čl. I. odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem 

vymezeným v čl. I. odst. 2) této smlouvy prostřednictvím účtu poskytovatele. 
2. Dotace bude příjemci poukázána poskytovatelem na základě řádně uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi poskytovatelem 
a příjemcem a po vypořádání všech závazků k poskytovateli 

3. Příjemce odpovídá za řádné a hospodárné použití přidělených prostředků v průběhu 
kalendářního roku 2016, a to nejpozději do 31.12.2016. Dotace je poskytnuta pouze 
na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu. Závěrečné vyúčtování nesmí 
vykazovat zisk, v opačném případě bude částka poskytnuté dotace ponížena o výši 
zisku. Příjemce nesmí prostředky poskytnuté dotace poskytnout jiným právnickým 
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nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených 
s realizací projektu, na nějž byla dotace poskytnuta. 

4. V případě, že dotace nebude čerpána částečně, nebo v plné výši, je žadatel povinen 
nespotřebované finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele č. 108724561/0300. 

5. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

III. Povinnosti příjemce 
 

1. Příjemce je povinen po uskutečnění účelu dotace předložit poskytovateli řádně a včas 
vyúčtování poskytnuté dotace dle této smlouvy. Toto vyúčtování předloží:  
u dotace poskytnuté na akci nejpozději do jednoho měsíce následujícího po 
ukončení akce na Odbor ekonomický Městského úřadu Šluknov prostřednictvím 
podatelny. 
u dotace poskytnuté na činnost nejpozději do 31.1. následujícího roku na Odbor 
ekonomický Městského úřadu Šluknov prostřednictvím podatelny.  

2. Příjemce je povinen předložit vyúčtování dotace dle této smlouvy a podle příslušných 
ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně 
účetních dokladů, zprávy o činnosti a dalších dokladů, s originálním podpisem 
eventuelně razítkem příjemce. 
Vyúčtování u akce: zprávou o průběhu akce, soupisem veškerých příjmů a výdajů na 
akci skutečně vynaložených a kopiemi všech účetních dokladů z dotace hrazených.  
Vyúčtování u činnosti: zprávou o podporované činnosti, kopie účetních výkazů 
k 31.12.2016 nebo obdobný dokument dokladující minimálně v členění příjmů a výdajů 
celkového roční hospodaření příjemce a kopiemi všech účetních dokladů, které byly 
hrazené z dotace. 

3. Účetní doklady prokazující čerpání dotace musí mít všechny náležitosti účetních 
dokladů. 

4.  Příjemce je povinen zajistit řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce je 
povinen zajistit, aby jím vedená evidence podle platných předpisů splňovala náležitosti 
účetních dokladů a předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím trvanlivost. 

5. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení projektu archivovat následující 
podkladové materiály: 
a) žádost včetně povinných příloh, 
b) tuto smlouvu, 
c) originály dokladů týkajících se podporovaného projektu, 
d) dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána, 

e) finanční vyúčtování dotace. 
6. Jakékoli právní jednání příjemce dotace, týkající se změny, zrušení nebo likvidace 

příjemce v době platnosti této smlouvy, je příjemce dotace povinen oznámit 
poskytovateli dotace před uskutečněním tohoto jednání a je povinen zajistit, aby jeho 
právní nástupce splnil všechny povinnosti, vyplývající z této smlouvy. V případě 
porušení této povinnosti je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit a 
požadovat vrácení dotace či její části zpět. Zrušení příjemce dotace s likvidací v době 
platnosti této smlouvy, je důvodem pro odstoupení od této smlouvy poskytovatelem 
dotace s právem poskytovatele dotace požadovat vrácení celé dotace zpět.  

7. Příjemce dotace je povinen zajistit řádné a oddělené sledování čerpání dotace. 
Příjemce, který nevede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. a je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 
11 odst. 1 písm. f), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich 
trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k 
dotaci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci). Příjemce 
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odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů 
prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z dotace města Šluknov ve výši 
______ Kč“. Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výpisů z 
bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech faktur, 
zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich základě probíhá 
fakturace či platba), originálech evidence docházky a mzdových listech. Porušení této 
povinnosti či neprokázání účelu a způsobu čerpání a použití dotace se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.  

8. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k 
účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy. 

 
IV. Další ujednání 

 
1. Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byla použita jinak, než je 

uvedeno v čl. I. odst. 2) této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětnou dotaci v 
plné výši na účet poskytovatele do deseti kalendářních dnů od písemné výzvy 
poskytovatele dotace.  

2. V případě porušení podmínek uvedených v této smlouvě ze strany příjemce, se na 
tyto bude pohlížet jako na porušení rozpočtové kázně ve smyslu §22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení 
poskytnuté dotace v plné výši či její části. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato 
naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského 
společenství, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet 
poskytovatele. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
příjemci s uvedením důvodu odstoupení a částkou, kterou poskytovatel požaduje 
vrátit. Platnost smlouvy na základě této skutečnosti končí poslední kalendářní den 
měsíce, ve kterém bylo oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně doručeno. 

4. Jestliže poskytovatel požaduje vrácení poskytnuté dotace, ať už z části nebo v plné 
výši, je příjemce povinen ke dni ukončení platnosti této smlouvy požadovanou částku 
poskytovateli vrátit. 

5. Příjemce umožní poskytovateli provést veřejnosprávní kontrolu ve smyslu zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití 
prostředků je nepromlčitelné. Příjemce je povinen strpět veškeré sankce ze strany 
poskytovatele dotace, budou-li zjištěna porušení podmínek poskytnuté dotace. 

6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel, jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 
příloh, není označován za obchodní tajemství.  

 
V. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody 

smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.  
2. Dojde-li ze strany příjemce k porušení smlouvy nebo účelu dotace, je poskytovatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
3. Porušením se rozumí zejména:  

a) realizace projektu v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem 
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem,  
b) provedení změny v projektu, k níž je třeba předchozí písemný souhlas 
poskytovatele, bez takového souhlasu,  
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c) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto 
smlouvou,   
d) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě,  
e) neumožnění poskytovateli provést kontrolu čerpání a využití dotace. 

4. Pro případ, kdy příjemce nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran 
oprávněna od smlouvy odstoupit. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ, že kterákoli ze smluvních stran odstoupí od 
smlouvy, že příjemce vrátí dotaci poskytovateli do 10 dnů po doručení odstoupení od 
smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré finanční 
prostředky dotace poskytnuté příjemci do doby odstoupení od smlouvy za zadržené.  

6. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma 
smluvních ustanovení týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních 
ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy.  

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným projevem, ve kterém bude 
uveden důvod pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné od jeho 
doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení 
od smlouvy doručeno 10. den od jeho odeslání. 

 
VI. Zvláštní ujednání 

 
1. Příjemce dotace dle této smlouvy se zavazuje k tomu, že při pořádání 

projektu………..dle ust. čl. I. odst. 2) této smlouvy na veškerých reklamních a 
obdobných materiálech uvedl vhodným způsobem skutečnost, že projekt…… pořádá 
s finanční podporou města Šluknov.  

 
VII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží 

po jednom vyhotovení. 
2. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 
3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu. 
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva 

plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí 

být podepsány oběma smluvními stranami.  
6. Tato smlouva byla schválena Radou města/Zastupitelstvem města Šluknov 

dne………………., číslo usnesení ……………………... 
  
 
 
 
Ve Šluknově, dne ……………………. 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
poskytovatel      příjemce 
(razítko a podpis statutárního zástupce)  (razítko a podpis statutárního zástupce) 

 

 
Příloha: Formulář vyúčtování 



Datum předání vyúčtování

Předkladatel (razítko)

Jméno, příjmení

Adresa

Kontaktní telefon

Název akce 

Kontrola

Celkové náklady na akci Celkové příjmy akce

Poskytnutá dotace

Na druhou stranu vyúčtování nalepte nebo přiložte kopie účtů odpovídající nákladům hrazeným z 

poskytnuté dotace. Přílohou vyúčtování bude zpráva o průběhu akce.

Šedě vybarvené pole NEVYPLŇUJTE!

Podpis předkladatele:

NEVYPLŇOVAT !

Vyúčtování je - není v souladu s podmínkami vyhlášenými Městem Šluknov. Do rozpočtu Města

Šluknov bude zpět vrácena částka  ........................ Kč.

(Vyplňuje vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Šluknov)

Vyúčtování poskytnuté neinvestiční  účelové dotace
akce



Datum předání vyúčtování

Předkladatel (razítko)

Jméno, příjmení

Adresa

Kontaktní telefon

Název  činnosti

Kontrola

Náklady hrazené z dotace

Poskytnutá dotace

Na druhou stranu vyúčtování nalepte nebo přiložte kopie účtů odpovídající nákladům hrazeným z 

Šedě vybarvené pole NEVYPLŇUJTE!

Podpis předkladatele:

NEVYPLŇOVAT !

Vyúčtování je - není v souladu s podmínkami vyhlášenými Městem Šluknov. Do rozpočtu Města

Šluknov bude zpět vrácena částka  ........................ Kč.

(Vyplňuje vedoucí Odboru ekonomického MěÚ Šluknov)

Vyúčtování poskytnuté neinvestiční  účelové dotace

poskytnuté dotace. Přílohou vyúčtování bude zpráva o průběhu  činnosti a Kopie 

účetních výkazů nebo obdobných dokumentů dokladujících minimálně v členění 

činnost
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