
Smluvní strany: 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
IČO: 70891320 bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno, č. ú. 30090-718661/0710 
zastoupený vedoucím odboru školství, mládeže a sportu PhDr. Stanislavem Minaříkem  
(dále jen ”odbor”) 
a 
Soukromá škola: Základní škola SEDMIKRÁSKA, o. p. s.  
se sídlem     Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 25853708 bankovní spojení: č. ú. 164779815/0300 
zastoupená ředitelem školy xxxxxxxxxx 
(dále jen „škola“) 
 
uzavřely mezi sebou podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 
školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ”zákon”) tuto smlouvu: 

 

Smlouva o zvýšení dotace  
č. j. D/0276/2020/ŠK 

      
Čl. I 

Předmětem smlouvy je zvýšení dotace poskytované škole ve školním roce 2020/2021, kterou je škola 
oprávněna použít k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním dle ustanovení 
§ 1 odst. 2 a 3 zákona. 
 

Čl. II 
Smluvní strany konstatují, že podmínky pro zvýšení dotace stanovené § 5 odst. 3 a 4 zákona byly splněny 
neboť: 
1. mezi odborem a školou byla dne 6. 2. 2020 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace; 
2. škola dosahuje výsledků hodnocení požadovaných dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) zákona, což 

potvrzuje hodnocení Českou školní inspekcí uvedené v inspekční zprávě ze dne 20. února 2017. 
V posledním protokolu o kontrole ČŠI ze dne 20. února 2017, který byl krajskému úřadu předložen, nebylo 
zjištěno závažné porušení platných právních předpisů; 

3. škola je obecně prospěšnou společností ve smyslu § 5 odst. 3 písm. c) zákona. 
 

Čl. III 
Odbor na základě splnění podmínek uvedených v čl. II zvýší procentní podíl dotace z normativu ve smyslu 
§ 5 odst. 2 zákona takto: 
 
      předpokládaný počet žáků zvýšení podílu z normativu na  

          
Základní škola     160    100 % 
Školní družina       50    100 % 
 
Ve smyslu § 6 odst. 2 zákona se dotace poskytuje podle skutečného počtu žáků ve škole nebo školském 
zařízení, nejvýše však do výše povoleného počtu žáků ve škole nebo školském zařízení, uvedeného ve 
školském rejstříku. 
 

Čl. IV 
1. Odbor může výši dotace v průběhu školního roku, kdy je poskytována, snížit, poskytnout na kratší dobu 

nebo zvýšit v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda 
nebo ministr financí. 
Výše dotace může být v průběhu školního roku, kdy je poskytována, snížena nebo poskytována na kratší 
období také v případě, že škola nepředloží odboru vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti 
kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování vztahů se státním rozpočtem. 

2. Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve srovnání s počtem, na který se poskytuje 
dotace, škola neprodleně tuto skutečnost písemně odboru oznámí a hodnověrně ji prokáže. Dotace se 
upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován 
podle § 6 odst. 7 zákona. 

3. Odbor poskytuje částku dotace převodem finančních prostředků na bankovní účet školy. 



Čl. V 
1. Odbor může vypovědět smlouvu o zvýšení dotace v případě, že v průběhu školního roku zjistí Česká školní 

inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti školy nebo školského zařízení. Smlouva 
zaniká ode dne zjištění ČŠI nebo jiného kontrolního orgánu. 

2.  Poskytnutá zvýšená dotace podléhá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o neoprávněném použití finančních 
prostředků státního rozpočtu. 

3.  Odbor vypoví smlouvu o zvýšení dotace v případě, že vypověděl smlouvu o poskytování dotace škole. 
V tomto případě smlouva o zvýšení dotace zaniká ke stejnému datu jako smlouva o poskytnutí dotace. 

 
Čl. VI 

1.  Zvýšenou dotaci nebo její příslušnou část škola vrátí na účet KÚ Zlínského kraje do 15 dnů po obdržení 
písemné výzvy odborem, jestliže zvýšená dotace nebo její část: 
a) byla použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta; 
b) byla získána na základě nepravdivých údajů; 
c) byla poskytnuta v rozporu se zařazením školy ve školském rejstříku. 

2.  Pokud skutečnosti podle bodu 1 jsou zjištěny v kalendářních letech následujících po roce, ve kterém byla 
dotace poskytnuta, vrátí škola dotaci nebo její část do státního rozpočtu včetně penále podle předpisů 
o hospodaření s prostředky státního rozpočtu.  

 
Čl. VII 

1. Škola je povinna vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
v účetnictví dotaci sledovat řádně a odděleně. Dále je povinna dotaci používat účelně, efektivně a 
hospodárně. 

2. Škola je povinna dotaci použít na náklady kalendářního roku, ve kterém dotaci obdržela. 
3. Škola se zavazuje vytvořit podmínky pro kontrolu hospodaření s přidělenou dotací prováděnou odborem, 

Českou školní inspekcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, popřípadě jiným kompetentním 
orgánem. 

 
Čl. VIII 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 9. příslušného školního roku uvedeného v Čl. I. Smluvní strany 
bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě a dohodly se, že smlouva bude 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna poskytovatelem.  
 
Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž škola obdrží jeden výtisk a odbor dva výtisky. 
 
 
Za odbor:       Za školu: 
 
Ve Zlíně dne        Ve Zlíně dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxx       xxxxxxxxxx 
vedoucí odboru       ředitel školy      


