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SMLOUVA
uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
CASTA
Obecná ustanovení
i.
Smluvní strany

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje
se sídlem:
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká národní banka
30090-15826761/0710

(dálejen „poskytovatel")
2. Gymnázium Jana Sabršuly s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
26867940
IČO:
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s..
číslo účtu:
2617269359/0800
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28748.
(dálejen „příjemce")

II.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").
2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb"). V případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
3. Příjemce prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Příjemce
bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude to považováno za porušení
této smlouvy a neoprávněné použití dotace.

:

CASTB
Smlouva o poskytnutí dotace dle § 3 zákona
m.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím
účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
Účelové určení dotace
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci na školní rok 2019/2020 dotaci účelově
určenou k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a
se službami a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo
souvisí a s běžným provozem školy a školského zařízení.
2. Smluvní strany konstatují, že podmínky zákona pro poskytnutí dotace byly splněny, neboť
příjemce:
a) předložil žádost o poskytnutí dotace poskytovateli do 31. ledna 2019,
b) předložil poskytovateli vyúčtování dotace za předchozí školní rok postupem stanoveným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT") do 15. října 2018,
c) předložil poskytovateli výroční zprávu o činnosti školy za předchozí školní rok
do 15. října 2018,
d) předložil rozbor hospodaření s dotací za předchozí školní rok zpracovaný podle osnovy
stanovené MŠMT do 15. října 2018,
e) předložil informaci o projednání výroční zprávy o činnosti školy za předchozí školní rok
ve školské radě do 15. října 2018.
3. Na základě splnění podmínek uvedených v odst. 2 poskytovatel stanoví procentní podíl
z normativu (včetně příplatků) u:
-

činnosti výchovně vzdělávací podle následujících údajů:

kód oboru

název oboru

forma studia

79-41-K/41

Gymnázium

denní

předpokládaný počet
jednotek výkonu
ve školním roce
85

%
60

CASTC
Smlouva o zvýšení dotace dle § 5 zákona
v.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek zvýšenou účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít
v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

VI.
Účelové určení dotace
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci na školní rok 2019/2020 zvýšenou dotaci
účelově určenou k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve
školách a se službami a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s
ním přímo souvisí a s běžným provozem školy a školského zařízení.
2. Smluvní strany konstatují, že podmínky zákona pro poskytnutí zvýšené dotace byly splněny, neboť
příjemce:
a) dostává dotace podle § 4 zákona,
b) má poslední výsledky hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné a v posledním
protokolu o kontrole Českou školní inspekcí nebylo zjištěno závažné porušení platných
právních předpisů,
c) je obecně prospěšnou společností nebo školskou právnickou osobou nebo, má-li jinou právní
formu, uzavřením této smlouvy se zavazuje k vynaložení celého svého zisku za příslušný
kalendářní rok na vzdělávání a školské služby,
d) splňuje podmínky podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona.
3. Poskytovatel na základě splnění podmínek uvedených v odst. 2 stanoví procentní podíl
z normativu (včetně příplatků) jako rozdíl mezi procentním podílem stanoveným § 5 odst. 2
zákona a procentním podílem stanoveným § 4 odst. 5 zákona u:
-

činnosti výchovně vzdělávací podle následujících údajů:

kód oboru

název oboru

forma studia

79-41-K/41

Gymnázium

denní

předpokládaný počet
jednotek výkonu
ve školním roce
85

%
30

CASTD
Společná ustanovení
VII.
Závazky smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci a zvýšenou dotaci převodem finančních prostředků
na bankovní účet příjemce. Dotace a zvýšená dotace se poskytují zálohově na jednotlivá čtvrtletí
kalendářního roku v souladu s § 6 odst. 1 zákona.
Dotace a zvýšená dotace se poskytuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole
nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných,
uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok (dále jen „jednotky výkonu"), nejvýše
však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení,
v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, uvedeného ve školském
rejstříku.
2. Poskytovatel může výši dotace a zvýšené dotace v průběhu školního roku, kdy je dotace
poskytována snížit, poskytnout na kratší období nebo zvýšit v souladu s regulačními opatřeními
k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr financí.
3. Příjemce se zavazuje:
a) řídit se při použití a vyúčtování dotace touto smlouvou a právními předpisy,
b) použít dotaci v souladu s účelem podle či. IV a VI smlouvy,
c) předložit poskytovateli vyúčtování dotace podle skutečnosti kalendářního roku 2019 nejpozději
do 27. 1. 2020,

d) předložit poskytovateli v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a c) zákona vyúčtování poskytnuté
dotace a rozbor hospodaření s dotací postupem a podle osnovy stanovené MŠMT zveřejněné
ve Věstníku MŠMT, sešit 6/2017 (dále jen „vyúčtování a rozbory") za školní rok 2019/2020
nejpozději do 15. 10. 2020,
e) řádně a v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících
se k poskytnuté dotaci,
f) vytvořit podmínky pro kontrolu hospodaření s přidělenou dotací a zvýšenou dotací prováděnou
poskytovatelem na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
Českou školní inspekcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, popřípadě jiným
kompetentním orgánem,
g) poskytnutou dotaci a zvýšenou dotaci nebo příslušnou jejich část vrátit na účet poskytovatele
po obdržení písemné výzvy poskytovatele, jestliže dotace a zvýšená dotace nebo jejich část:
1. byla poskytnuta na období, kdy příjemce nebyl zapsán ve školském rejstříku,
2. byla poskytnuta v rozporu s údaji uvedenými ve školském rejstříku,
h) doložit poskytovateli poslední protokol o kontrole České školní inspekce, kterým bylo zjištěno
u příjemce závažné porušení platných právních předpisů a inspekční zprávu České školní
inspekce, z níž vyplývá poslední výsledek hodnocení horší než průměrný, a to
do 10 pracovních dnů od ukončení předmětné kontroly, resp. obdržení inspekční zprávy,
i)

doložit vynaložení zisku na vzdělávání a školské služby potvrzené oprávněnou osobou
(auditorem) nejpozději do 10. srpna 2020; u zvýšené dotace bude auditorem vyjádřené
odmítnutí výroku, případně vyjádření záporného výroku v rámci auditorské zprávy považováno
za porušení rozpočtové kázně. V případě vyjádření výroku s výhradou rozhodne
o oprávněnosti čerpání zvýšené dotace poskytovatel. Vynaložení zisku na vzdělávání a školské
služby potvrzené oprávněnou osobou se považuje za doložené dnem jeho doručení krajskému
úřadu,

j)

dodržovat další povinnosti vyplývající příjemci z podmínek rozhodnutí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy o poskytnutí neinvestiční dotace poskytované ze státního rozpočtu
České republiky na příslušný rok a jeho příslušné čtvrtletí, které budou příjemci
poskytovatelem sděleny v oznámení o poskytnutí dotace.

Vyúčtování dle písm. c) a vyúčtování a rozbory dle písm. d) se považuje za předložené
poskytovateli dnem jeho doručení krajskému úřadu.
Dotaci a zvýšenou dotaci nelze použít k úhradě reklamy a nájemného v rámci smlouvy o koupi
najaté věci uzavřené po 1. lednu 1997.
Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu jednotek výkonu ve srovnání s počtem,
na který se poskytuje dotace a zvýšená dotace, příjemce je povinen tuto skutečnost neprodleně
oznámit a hodnověrně prokázat poskytovateli. Dotace a zvýšená dotace se upraví od počátku
čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku a ten je vyúčtován podle § 6
odst. 7 zákona.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Poskytovatel může odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o zvýšení dotace, pokud
v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky
v činnosti příjemce. Poskytovatel může dále odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy
o zvýšení dotace, pokud příjemce nesplní svou povinnost dle či. VII odst. 3 písm. h) této smlouvy.

2. Poskytovatel může dále odstoupit od smlouvy o zvýšení dotace v případě, že příjemce nedoloží
vynaložení zisku na vzdělávání a školské služby potvrzené oprávněnou osobou (auditorem);
poskytnutá zvýšená dotace v tomto případě podléhá ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.

3. V případě, že poskytovatel odstoupil od smlouvy o poskytnutí dotace dle části B této smlouvy,
příjemce nemá nárok na zvýšenou dotaci dle části C této smlouvy a platí, že poskytovatel
odstupuje rovněž od smlouvy o zvýšení dotace. V tomto případě smlouva o zvýšení dotace zaniká
ke stejnému datu jako smlouva o poskytnutí dotace.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé
smluvní straně a účinnosti dnem 1. 9. 2019.
5. Tato smlouva zaniká splněním všech závazků z této smlouvy vzniklých.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I a či. II odst. 3 této smlouvy jsou v souladu se
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu. Dvě vyhotovení si ponechá
poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
8. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), provede poskytovatel.

V Ostravě dne:

31 .01. 2019

V Orlové dne:
Za příjemce:

Za poskytovatele:

•

i.

*
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