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Smlouva o poskytnutí zvýšené dotace

identifikátor smlouvy č. 123039

kterou mezi sebou podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), 
a na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
uzavřely tyto smluvní strany:

1. Krajský úřad Kraje Vysočina 
odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
bankovní spojení: č.ú. 20095 - 32925681/0710 Česká národní banka - pobočka Brno 
zastoupený vedoucím odboru RNDr. Kamilem Ubrem (dále jen „krajský úřad")

a

2. Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
se sídlem Kněžice 109, 675 29 Kněžice
obecně prospěšná společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných 
společností vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 114
IČO: 25557475
bankovní spojení: č.ú. 1466732339/0800 Česká spořitelna a.s,, pobočka Brtnice 
zastoupené ředitelem RNDr. Jozefem Zetěkem (dále jen „příjemce")

ČI. I

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí zvýšené dotace příjemci ve školním roce 2019/2020, 
tj. v období od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020. Dotace se poskytuje na základě žádosti 
o poskytnutí dotace za podmínek stanovených zákonem a touto smlouvou.

2) Tato smlouva plně navazuje na Smlouvu o poskytnutí dotace s identifikátorem smlouvy 
č. 123038 uzavřenou mezi Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem školství, mládeže 
a sportu a střediskem pro vzdělávání a výchovu Chaloupky o.p.s., školské zařízení 
pro zájmové a další vzdělávání se sídlem Kněžice 109, 675 29 Kněžice ze dne 
25. 2. 2019.

3) Poskytnutou dotaci je příjemce oprávněn použít pouze ke svému běžnému provozu 
a 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, nebo zajišťováním ústavní a ochranné výchovy 
nebo preventivně výchovné péče ve školských zařízeních a v případě poskytování 
vzdělávání a školské služby pro děti, žáky nebo studenty s mentálním, tělesným, 
zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 
poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením 
více vadami nebo autismem, i s rehabilitací.

4) Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené 
po 1. lednu 1997 a reklamy.
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5) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že ji 
použije v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

ČI. II

Smluvní strany konstatují, že podmínky zákona pro poskytnutí zvýšené dotace byly 
splněny, neboť:

1) příjemce předložil žádost o poskytnutí zvýšené dotace krajskému úřadu dne
28. 1. 2019,

2) mezi Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem školství, mládeže a sportu a příjemcem 
byla dne 25. 2. 2019 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace,

3) příjemce splňuje podmínky podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona,

4) příjemce má poslední hodnocení České školní inspekce ze dne 3. 6. 2014 
nadprůměrné a v protokole ze dne 31. 12. 2010 o kontrole dodržování právních 
předpisů a využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu nebylo zjištěno závažné 
porušení platných právních předpisů v kontrolovaných oblastí,

5) škola ma podle výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností ze dne 21. 1. 2019 
právní formu obecně prospěšné společnosti.

ČI. Ill

1) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu po splnění podmínek 
uvedených v ČI. II stanoví procentní podíl z normativu jako rozdíl mezi procentním 
podílem stanoveným § 5 odst. 2 zákona a procentním podílem stanoveným § 4 odst. 5 
zákona takto:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu přiznává zvýšení 
procentního podílu normativu o 30 %.

Na činnosti výchovně vzdělávacího programu střediska pro vzdělávání a výchovu 
v přírodě

> typ vzdělávacího střediska G11
> počet žáků, studentů 6.339
> výše přiznané dotace 80 %

2) Dotace se poskytuje převodem finančních prostředků na bankovní účet příjemce 
u České spořitelny a.s., pobočka Brtnice, č.ú. 1466732339/0800.

3) Dotace se poskytuje převodem finančních prostředků na výše uvedený bankovní účet 
příjemce maximálně však do výše 6.339 žáků, studentů.

4) Dotace se poskytuje zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku ve lhůtách 
stanovených v § 6 odst. 1 zákona.

ČI. IV

1) Krajský úřad může v průběhu roku, kdy je dotace poskytována, dotaci snížit nebo ji 
poskytnout na kratší období, a to:
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a) v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž 
rozhodla vláda nebo ministr financí,

b) pokud příjemce nepředloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle 
skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí 
pro zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem.

2) Krajský úřad může v průběhu roku, kdy je dotace poskytována, dotaci zvýšit v souladu 
s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda 
nebo ministr financí.

ČI. V

1) Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků, studentů ve srovnání 
s počtem, na který se poskytuje zvýšená dotace, příjemce se zavazuje neprodleně tuto 
skutečnost písemně oznámit a zároveň hodnověrně prokázat krajskému úřadu. Hlášení 
změny počtu výkonů musí obsahovat počet žáků, studentů a datum, kdy ke změně 
došlo. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo 
k přeplatku nebo nedoplatku, a tento je vyúčtován podle § 6 odst. 7 zákona.

2) Příjemce se dále zavazuje:

a) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování poskytnuté dotace od ostatních příjmů 
a výdajů příjemce,

b) prokázat použití dotace v souladu s ČI. I odst. 3 této smlouvy, a to buď výpisem 
z bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými 
pokladními doklady,

c) předložit krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti 
kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování 
vztahů se státním rozpočtem,

d) předložit krajskému úřadu v souladu § 3 odst. 2 písm. a) a c) zákona vyúčtování 
poskytnuté dotace a rozbor hospodaření s dotací za uplynulý školní rok postupem 
a podle osnovy stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Směrnice 
MŠMT č.j. MSMT- 6309/2017 ze dne 21. července 2017),

e) umožnit kontrolu v souladu s ČI. IX této smlouvy,

f) předložit krajskému úřadu nejpozději do 31. ledna 2020 potvrzení, že nemá žádné 
závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti, zejména daňové 
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nedoplatky na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „potvrzení"); toto potvrzení 
nesmí být starší tří měsíců. Nepředloží-li příjemce potvrzení v řádném termínu podle 
věty první, má se za to (vyvratitelná právní domněnka), že příjemce neplní své 
finanční povinnosti vůči České republice nebo systému veřejného zdravotního 
pojištění,

g) bezodkladně sdělit krajskému úřadu informaci, že došlo ke změně právní formy 
příjemce nebo bylo rozhodnuto o jeho úpadku, o prohlášení konkurzu nebo 
o zrušení s likvidací.
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ČL Vi

1) Krajský úřad může od smlouvy odstoupit, zjistí-li v průběhu školního roku Česká školní 
inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti příjemce a nedojde-li 
k jiné dohodě (§ 6 odst. 4 zákona). Odstoupením od smlouvy se smluvní vztah touto 
smlouvou založený od počátku ruší a příjemce je povinen vrátit plnění, které po dobu 
trvání této smlouvy na jejím základě přijal (§ 2004 odst. 1 občanského zákoníku), 
a to postupem podle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu může dále odstoupit 
od smlouvy o zvýšení dotace v případě, že probíhá řízení o vyřazení školy ze školského 
rejstříku.

2) Smluvní strany se dohodly, že za závažný nedostatek v činnosti příjemce podle 
ČI. VI odst. 1 této smlouvy se vždy bude považovat:

a) neposkytnutí součinnosti při výkonu kontrolní činnosti podle ČI. IX odst. 2. této 
smlouvy,

b) nezajištění řádného a odděleného sledování poskytnuté dotace od ostatních příjmů 
a výdajů příjemce,

c) neprokázání použití dotace v souladu s ČI. I odst. 3 této smlouvy.

3) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu odstoupí od smlouvy 
o zvýšení dotace v případě, že odstoupil od Smlouvy o poskytnutí dotace 
s identifikátorem smlouvy č. 123038 ze dne 25. 2. 2019 uvedené v ČI. I odst. 2. V tomto 
případě smlouva o zvýšení dotace zaniká ke stejnému datu jako smlouva o poskytnutí 
dotace.

ČI. VII

1) Poskytnutou dotaci nebo příslušnou její část příjemce vrátí na určený bankovní účet 
krajského úřadu do 15 dnů po obdržení písemné výzvy, jestliže:

a) dotace nebo její část byla použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta,
b) dotace nebo její část byla získána na základě nepravdivých údajů,
c) dotace nebo její část byla poskytnuta na období, kdy příjemce nebyl zařazen 

ve školském rejstříku,
d) krajský úřad odstoupí od smlouvy.

2) Pokud uvedené skutečnosti jsou zjištěny v kalendářních letech následujících po roce, 
ve kterém byla dotace poskytnuta, vrátí příjemce dotaci nebo její část do státního 
rozpočtu včetně penále podle předpisů o hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu.

ČI. Vlil

Krajský úřad může smlouvu vypovědět, pokud:

a) je pravomocně rozhodnuto o úpadku příjemce, o prohlášení konkurzu nebo o jeho 
zrušení s likvidací,

b) příjemce neplní finanční povinnosti vůči České republice nebo systému veřejného 
zdravotního pojištění, tj. zejména má nedoplatky a penále na daních, na pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění,
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c) příjemce změní svou právní formu, nebude-li mezi smluvními stranami dodatkem této 
smlouvy dohodnuto jinak.

Výpověď krajského úřadu nabývá účinnosti dnem doručení příjemci dotace. Tímto dnem počíná 
běžet výpovědní doba, která činí 1 měsíc. V případě výpovědi má krajský úřad právo 
od příjemce požadovat, aby v 15-ti denní lhůtě od doručení výpovědi poskytnutou dotaci 
nebo její část vrátil. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky nevrátí, 
považují se tyto prostředky za zadržené.

ČI. IX

Dotace je finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Příjemce se zavazuje vytvořit podmínky pro kontrolu plnění této smlouvy a finanční 
kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
prováděnou krajským úřadem, Českou školní inspekcí, Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, popřípadě jiným kompetentním orgánem, a poskytnout součinnost 
při výkonu kontrolní činnosti.

ČI. X

1)

2)

3)

4)

5)

Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou 
písemných a postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Krajský úřad 
i příjemce obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Jihlavě dne

KRAJSKÝ ÚŘAD 
KRAJE VYSOČINA 

Odbor školství, mládeže 
a sportu

Žížkova 57, 587 33 Jihlava 
-3-

RNDr. Kamil Ubr
krajský úřad
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RNDr. Jozef Zetěk 
příjemce


