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Smlouva o poskytnutí dotace  

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů 
 

 
Olomoucký kraj 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
IČ:    606 09 460 
DIČ: CZ60609460 
zastoupený:  Mgr. Radovanem Rašťákem, náměstkem  hejtmana, na základě 

pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 19. 11. 2012 
bankovní spojení:  

(dále jen: poskytovatel) 

a 

Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace 

Horní náměstí 23, 722 00 Olomouc  
IČ: 001 00 617 
zastoupená: Mgr. Vladislavem Kvapilem, ředitelem 
zapsaná: v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Pr 1015 
bankovní spojení:  

zřizovatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
IČ: 002 99 308 
bankovní spojení:  

(dále jen: příjemce) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

I. 

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve 
výši 228 000 Kč, slovy: dvě stě dvacet osm tisíc korun českých (dále jen: dotace).  

2. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada činnosti příjemce, tedy úhrada 
neinvestičních nákladů spojených s realizací akcí a aktivit příjemce v roce 2016 
majících regionální rozměr, tj. aktivit zaměřených také na publikum mimo sídlo 
příjemce, a to jak formou zájezdových koncertů, tak i akcí uskutečňovaných 
v místě sídla příjemce navštěvované „přespolním“ publikem.  

3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace 
je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.  

4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace 
neinvestiční.  

Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být 
použita na úhradu jiných výdajů než:  
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a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„cit. zákona“), 

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. 
zákona, 

c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve 
smyslu § 33 cit. zákona. 

II. 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem 
poskytnutí dotace dle čl. I. odst. 2. a 4. této smlouvy, v souladu s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Olomouckého kraje č. UZ/22/23/2016 ze dne 24. 6. 2016.  

Dotace musí být použita hospodárně.  

Konkrétně lze dotaci použít na realizaci divadelních představení v rámci sezony 
(včetně představení pro děti) a s nimi spojených nákladů na propagaci akcí 
realizovaných příjemcem, půjčovné, úhradu autorských práv, odměn externím 
spolupracovníkům, to je výkonným umělcům, režisérům, dirigentům, 
scénografům, choreografům.  

Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit 
odpočet DPH ve vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet 
daně podle § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále jen „ZDPH“), a to v plné nebo částečné výši (tj. v poměrné 
výši podle § 75 ZDPH nebo krácené výši podle § 76 ZDPH, popř. kombinací obou 
způsobů), nelze z dotace uhradit DPH ve výši tohoto odpočtu DPH, na který 
příjemci vznikl nárok. V případě, že si příjemce – plátce DPH bude uplatňovat 
nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění v souvislosti s realizací 
projektu, na který byla dotace poskytnuta, a to nárok na odpočet v plné či 
částečné výši, uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky bez 
DPH odpovídající výši, která mohla být uplatněna v odpočtu daně na základě 
daňového přiznání k DPH. Příjemce – neplátce DPH uvádí na veškerých 
vyúčtovacích dokladech finanční částky včetně DPH.  

V případě, že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpání dotace  
a jeho právo uplatnit odpočet DPH při registraci podle  § 79 ZDPH se vztahuje na 
zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen 
snížit výši dosud čerpané dotace o výši daně z přidané hodnoty, kterou je 
příjemce oprávněn v souladu § 79 ZDPH uplatnit v prvním daňovém přiznání po 
registraci k DPH. 

V případě, že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při registraci podle 
§ 79 ZDPH je oprávněn až po vyúčtování dotace uplatnit nárok na odpočet DPH, 
jež byla uhrazena z dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli částku ve výši 
nároku odpočtu DPH, který byl čerpán jako uznatelný výdaj. 

Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH 
a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené 
ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na 
zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen 
upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to 
do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou 
DPH. 
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Nevrátí-li příjemce takovou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjemce nesmí dotaci použít zejména na úhradu ostatních daní, daňových 
odpisů, poplatků a odvodů, úhradu úvěrů a půjček, úhradu nákupu věcí osobní 
potřeby, penále, pokut, pojistného, leasingu, nákup darů (mimo ceny v soutěžích). 

Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo 
její část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně. 

2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2016. 

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu nákladů vynaložených 
v souladu s účelem poskytnutí dotace, dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy 
a podmínkami užití dotace, dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, v období od 1. 1. 2016 
do uzavření této smlouvy. 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu 
a podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen 
vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost. 

4. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování 
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). 

Vyúčtování musí obsahovat: 

4.1. soupis všech příjmů, které příjemce obdržel v souvislosti s poskytnutou 
dotací dle této smlouvy a soupis celkových uskutečněných výdajů na akci, 
na jejíž realizaci byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 1 „Finanční vyúčtování dotace“ Příloha č. 1 je pro 
příjemce k dispozici v elektronické formě na webu OK https://www.kr-
olomoucky.cz/vyuctovani-prispevku-dotace-cl-3424.html. Soupis 
příjmů a výdajů dle tohoto ustanovení doloží příjemce čestným 
prohlášením, že celkové příjmy a celkové uskutečněné výdaje uvedené 
v soupisu jsou pravdivé a úplné. Za příjem se pro účely této smlouvy 
považují veškeré finanční prostředky, které příjemce obdržel v souvislosti 
s realizací akcí, zejména vybrané vstupné, dotace od státu a jiných 
územních samosprávných celků, sponzorské dary apod. 

4.2. soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném 
v příloze č. 1 „Finanční vyúčtování dotace“, doložený: 

a) fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím 
listem), popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících 
vynaložení výdajů, 

b) fotokopiemi výdajových účetních dokladů včetně příloh (stvrzenky, 
paragony apod.), na základě kterých je pokladní doklad vystaven, a to 
pouze u jednotlivých výdajů přesahujících částku 1 000 Kč. 
U jednotlivých výdajů do výše 1 000 Kč doloží příjemce pouze soupis 
těchto výdajů, 

c) fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu 
předložených faktur s vyznačením dotčených plateb, 

https://www.kr-olomoucky.cz/vyuctovani-prispevku-dotace-cl-3424.html
https://www.kr-olomoucky.cz/vyuctovani-prispevku-dotace-cl-3424.html
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d) čestným prohlášením, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné 
s originály a výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy 
v účetnictví příjemce. 

Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli závěrečnou zprávu. 

Závěrečná zpráva předložená v jednom paré v listinné podobě či na 
elektronickém nosiči musí obsahovat popis činnosti příjemce, konkrétní podrobný 
popis využití dotace poskytovatele, fotodokumentaci činnosti příjemce a využití 
dotace, statistické údaje vztahující se k využití dotace (návštěvnost, počet 
produkcí, počet vystupujících umělců), fotodokumentaci dokladující užití loga 
Olomouckého kraje při propagaci Olomouckého kraje příjemcem. Spolu se 
závěrečnou zprávou a vyúčtováním je příjemce povinen předložit poskytovateli 
také další programové a propagační materiály dokládající využití dotace (např. 
tiskoviny jako programy, letáky, plakáty, bulletiny, monitoring sdělovacích 
prostředků, monitoring webových stránek či sociálních sítí), a to vždy v nejméně 
jednom výtisku.  

5. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2 
této smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet 
poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. 
Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V témže termínu je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poskytnutou dotaci v částce, o niž jsou 
výdaje vynaložené na akci, na jejíž realizaci byla poskytnuta dotace dle této 
smlouvy, převýšeny příjmy, které příjemce obdržel v souvislosti s realizací akce. 
Nevrátí-li příjemce dotaci nebo její část v případě uvedeném v předchozí větě, 
dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

6. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný 
touto smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek použití 
dotace, stanovených v čl. II. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou 
z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtování 
a závěrečnou zprávu v termínu stanoveném v čl. II. odst. 4 této smlouvy, ale 
vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny náležitosti 
stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové 
kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování 
nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele. 

7. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 
stanovené platnými právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně 
specifikovaných níže v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 
stanovené v této tabulce: 

Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba 
bude v případě porušení jednotlivých ujednání 
uplatňována kumulativně) 

Výše odvodu v % 
z celkově 
poskytnuté 
dotace 

Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky 
odděleně nebo na samostatném bankovním účtu, je-li 
tato povinnost uvedena ve smlouvě 

5 % 
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Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití 
dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů od data 
uvedeného ve smlouvě 

2 % 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití 
dotace s prodlením do 30 kalendářních dnů od data 
uvedeného ve smlouvě 

5 % 

Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy 
o využití dotace s prodlením do 15 kalendářních dnů 
od marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené ve výzvě 
k doplnění vyúčtování 

5 % 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených 
ve smlouvě 

5 % 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách 
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, 
statutárního zástupce a o jiných změnách, které mohou 
podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření 
příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu k dotaci, je-li tato 
povinnost uvedena ve smlouvě. 

5 % 

  

8. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část, 
vrátí příjemce dotaci nebo její část na účet poskytovatele č. 27-4228120277/0100. 

Případný odvod či penále se hradí na účet poskytovatele  
č. 27-4228320287/0100 na základě vystavené faktury. 

9. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního 
spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně 
ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu 
k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, 
nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele 
předem informovat. 

Příjemce je dále povinen po předchozím požádání Odboru školství, sportu a 
kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje, umožnit vstup na akci pracovníkovi 
tohoto odboru.  

10. Příjemce dotace je po dobu činnosti, na kterou je mu dotace dle této smlouvy 
poskytována, povinen zajistit propagaci Olomouckého kraje.  

Příjemce je povinen označit všechny propagační a reklamní materiály (plakáty, 
pozvánky, programy, vstupenky) související s činností příjemce dle čl. I., odst. 2. 
této smlouvy logem Olomouckého kraje  a v případě, že to umožní jejich rozměr  
uvádět také  na nich, že se akce a aktivity uvedené ve čl. I. odst. 2 této smlouvy 
konají za finanční spoluúčasti poskytovatele. Příjemce předloží předem zvolenou 
tištěnou formu propagace Olomouckého kraje k odsouhlasení tiskovému oddělení 
Odboru tajemníka hejtmana.  

Příjemce je dále povinen uvádět informace o podpoře své činnosti Olomouckým 
krajem po dobu prezentace akce v interiéru své budovy, v níž se akce koná, a při 
propagaci svých aktivit. V případě, že příjemce použije v souvislosti s činností 
finančně podpořenou Olomouckým krajem elektronické prezentace (webové 
stránky či elektronické sociální sítě), uvede informaci o finanční podpoře 
poskytovatele spolu s jeho logem také v těchto prezentacích.  
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V případě, že příjemce bude svou činnost finančně podpořenou Olomouckým 
krajem prezentovat a propagovat v tisku, rozhlase či televizi, uvede i zde 
informaci o finanční podpoře poskytovatele.   

11. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga Olomouckého 
kraje způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 10 této smlouvy.   

12. Pokud bude příjemce při realizaci akce v rámci činnosti, na niž je poskytována 
dotace dle této smlouvy, zadavatelem veřejné zakázky dle příslušných ustanovení 
zákona o veřejných zakázkách, je povinen při její realizaci postupovat dle tohoto 
zákona.   

13. Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá neuhrazené závazky 
po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky (finanční úřady, 
orgány sociálního zabezpečení), Evropské unie nebo některého z jejích členských 
států, vůči zdravotním pojišťovnám a vůči orgánům poskytujícím finanční 
prostředky na projekty spolufinancované Evropskou unií. Za neuhrazený závazek 
po lhůtě splatnosti vůči výše uvedeným subjektům  je považován i závazek, na 
který má žadatel uzavřený splátkový kalendář nebo jiný odklad původní lhůty 
splatnosti. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení se jedná o porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

III. 

1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/23/2016 ze dne 24. 6. 2016.  

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

 

V Olomouci dne ……………………..                            V Olomouci dne ……………… 

 

Za poskytovatele: 

 

               Za příjemce: 

…………………………….. 
Mgr. Radovan Rašťák 
   náměstek hejtmana 

……………………………….. 
                Mgr. Vladislav Kvapil 
                          ředitel 

 

 

 


