Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové
individuální investiční dotace
DOT/05/01/000070/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:
Hlavní město Praha
se sídlem:
zastupuje:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
*****, ředitel odboru správních činností
ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy
00064581
*****
*****

(dále „poskytovatel“ nebo také „hl. m. Praha“)
a
Thomayerova nemocnice
se sídlem:
zastupuje:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Vídeňská 800/5, 140 00 Praha 4
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
00064190
*****
*****

(dále „příjemce“)
Článek I.
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové investiční dotace ve výši
1 080 000,00 Kč (slovy: jedenmilionosmdesáttisíckorunčeských) na pořízení vybavení
investičního charakteru pro ambulance lékařské pohotovostní služby, které je blíže specifikováno v
žádosti ze dne 11. 10. 2018 (dále jen „účel“). Částka + účel, na který je poskytována (společně dále
jen „dotace“).
2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního
města Prahy svým usnesením č. 2/37 ze dne 13. 12. 2018.
3. Přidělené finanční prostředky se poskytnou převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet
příjemce nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy.
4. Poskytnutí investiční dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU.
Článek II.
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s účelem, na který byla určena, s tím, že
stanoveného účelu bude dosaženo v době do 30. 9. 2019.

2. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta a v souladu se
zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) čerpání poskytnuté investiční dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně sledovat
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů;
c) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo
jiných skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době od uzavření této
smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti;
d) příjemce investiční dotace je povinen přidělenou investiční dotaci (finanční prostředky) řádně
vyúčtovat nejpozději ke dni 30. 9. 2019 formou věcné zprávy o užití investiční dotace.
Vyúčtování musí příjemce doručit prostřednictvím podatelny poskytovatele nebo provozovatele
poštovních služeb (rozhodující je datum doručení) odboru správních činností ve zdravotnictví a
sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „SCZ MHMP“). Nevyčerpanou
investiční dotaci je příjemce investiční dotace povinen vrátit na účet poskytovatele č. *****,
variabilní symbol: IČO příjemce investiční dotace, specifický symbol: 0505, nejpozději do 30.
9. 2019;
e) pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy nebo přímo použitelným
předpisem Evropské unie neoprávněně použije nebo zadrží investiční dotaci, je povinen na
základě platebního výměru provést odvod – případně jeho část v rozsahu tohoto porušení – za
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě
prodlení s odvodem je příjemce investiční dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a to na účet poskytovatele č. *****, variabilní symbol: IČO příjemce, specifický
symbol: 0505;
f) pokud v době účinnosti smlouvy dojde k přeměně právnické osoby nebo k jejímu zrušení
s likvidací, oznámit tuto skutečnost neprodleně poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této
smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace;
g) uvádět hlavní město Prahu jako poskytovatele dotace a jeho logo na všech propagačních
materiálech, pokud to jejich povaha dovolí.
Článek III.
1.

Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce investiční dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou a
následnou kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně
finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních
písemností, vztahujících se k účtování investiční dotace.
Článek IV.

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1
měsíce ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to v souladu s § 166
správního řádu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 30
kalendářních dnů, která začíná běžet dnem následujícím po dni doručení příjemci.
2. Jako kontaktní osoba v záležitostech této smlouvy jedná za příjemce *****.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání,
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se zákonem a nepříčí se
dobrým mravům.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
(CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hlavní město Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Smlouva je vyhotovena v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž hlavní město Praha obdrží čtyři
stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv.

V Praze dne 14. 12. 2018

..................................................................
(za poskytovatele)

V Praze dne 14. 12. 2018

..................................................................
(za příjemce)

