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STEJNOPIS c. Z
SMLOUVA Č. DOT/61/05/012257/2021 

O ZVÝŠENÍ DOTACE MEZI 

Magistrátem hlavního města Prahy
a

3. ScioŠkolou Praha - základní školou, s.r.o. 

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Smluvní strany:

Magistrát hlavního města Prahy 

Mariánské náměstí 2,110 00 Praha 1

Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu, 
Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: Česká národní banka

20095-1119011/0710

1.

se sídlem:

zastoupený:

c. u.:

(dále jen „MHMP")

5. ScioŠkola Praha • základní škola, s.r.o. 

náměstí Na Santínce 2440/5, 160 00 Praha 6

2.

se sídlem:

zastoupená:

ICO: 04 775 031

bankovní spojení: ftaiffe^senbank, a.s.

5551100/5500Č. ú.:

(dále jen „subjekt'')

(MHMP a subjekt dále také společně jako „smluvní strany")

uzavřely mezí sebou podíe 2ákona Č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a Školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), 
a v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 5b, správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád") tuto

smlouvu o zvýšení dotace 
(dále jen „smlouva")

i



ču
v Předmět smlouvy

i. Predmetem smlouvy je závazek MHMP poskytnout 
rok 2021/2022. subjektu zvýšenou dotaci na školní

ČI. If
Práva a povinnosti smluvních stran

1. MHMP se zavazuje poskytnout zvýšenou dotaci podle zákona.

2. Subjekt se zavazuje použít zvýšenou dotaci.pouze k financování 
souvisejících s výchovou a vzděláváním ve škole a se službami 
doplňuji nebo podporuji vzdělávání ve škole nebo 
se zalistováním ústavní a ochranné výchovy nebo 
ve Školských zařízeních [dále jen "školské služby") a 
a Školského zařízení s výjimkou nájemného v 
po 1. lednu 1997 a reklamy a.

neinvestičních výdajů 
a vzděláváním, které 

s ním přímo souvisí, nebo 
preventivné výchovné 

s běžným provozem školy 
rámci smlouvy o koupj najaté věci uzavřené 

a školské služby pro děti, žáky

pece

poskytuje-íi vzdělávání 
a studenty se zdravotním postižením, i s rehabilitací.

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

a} smlouvauvedený v ču2tTsdmíaCe T* 3 Wa uzavřena na školní rok

h> subjekt má poslední výsledk/h^^S^'průměrné 

PorSdZZrá°vmCh ^ **** *«"•

C’ !Ub!ei'lne[°beCně ?f05péínou sP°'«ností nebo školskou právnickou osobou nebo 

jmou právní formu, se uzavřením této smlouvy o poskytnutí zvýšení dotace'
Siří «'ého svého zisku za Příslušný kalendářní ,ok na vzděláváni

p oíramv n : k P ^kutečňujícch vzdělávací
P gramy pro zaky se zdravotním postižením i na rehabilitaci.

ma-

Zadost o poskytnutí zvýšené dotace subjekt předložil v ř 
zakona. Žádost obsahoval v řádném termínu podfe § 5 odst 6 

a všechny náležitosti podfe § 5 odst. 3 zákona

4 ttwnowfts:
5. Subjekt

státním T'“ Př'dn“'ní -
cuóh_ ' jeKt je daře povinen pfsemne informovat MHMP o zménárh

:7orr*:y™rp,“^vyporádáí távazk teto ” SUbÍekt * P0vi"en pos^nout MHMP P«

odůvodněných ^ 3
,eho práva a povinnosti z této smlouvy na právmho nástupů ‘ZT přecházejí 

není vzákoně
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uvedeno jinak, s tím, že nebude-lí 
rejstříku, uplatní se či. IV. odst. 5 
vstupem do likvidace je subjekt pov 
nebyla do data vstupu do likvidace 
dnů od vstupu do likvidace a 
jskéh okolí

. li zapsán právní nástupce subjektu do 
pism. c) této smlouvy. V případě 
inen vrátit na ú

školského 
zrušení subjektu se 

učet MHMP dotaci nebo její část která 
použita na účel stanovený touto smlouvou atodoio

— ^jektu ::dtr;z;:0í:r::HMp -*£!
smlouvu vypovědět postupem dle ČI. V. odst. 3 smlouvy ^ ^ tuto

čf. iir
Rozsah poskytované zvýšené dotace

-: uvedených v ČI. lí stanoví MHMP p 
mez> procentním podílem stanoveným § 5

stanoveným §4 odst. 5 zákona- V *

Na základě splnění podmínek 
jako rozdíl rocentní podíl 2 normativu 

- -1 procentním podílemodst. 2 zákona a

na činností výchovně vzdělávací podle

0} druhu školy 

základníškofa

předpokládaný 
počet žáků

forma vzdělávání | nejvyisí povolený! 
, počet žáků * I_ve škole * * —

v oboru:
L 79-0l-C/Ql Základní škola

161/2004

%
136 336 40

denní 136  136
^oonrm. vyíjfm odbďnem a imúffí

40

b) typu školského zařízení 

školní družina

předpokládaný počet žáků 1 ne^^1 povolený počet 
---------------------------------- !__ žáků *L ve Školském zafoem

W,M'1.p|,*m' e> *ikon* i- sS/tt**:
(Školsky zakonj, v* mdní Poz«řJích ofvitMŮ

%
136 136 40O předškolním. rtklaďn.m. 'ťOdfum, vyšijm odborném a iin*m uzdátavaní

čr. iv
Podmínky poskytování zvýšené dotace

v průběhu Školního roku, kdy je 
Jf muže poskytnout na kratší období

1. MHMP múze
zvýšená dotace poskytována, ji snížit, nebo

rozhodla vláda" SoministrSncr' * Stá,niho
rozpočtu, o nichž

Ministerstvem
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2. MHMP poskytuje zvýšenou dotaci převodem na bankovní účet subjektu postupem 
dle § 6 odst. 1 zákona.

3. Zvýšená dotace se poskytuje podle skutečného počtu dětí, žáku nebo studentů 
v subjektu, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných 
jednotek stanovených zvláštním právním předpisem, uvedeného ve Školních matrikách 
pro příslušný Školní rok, nejvýše vsak do výše povoleného poctu dětí, žáků nebo studentů 
v subjektu, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, uvedeného ve školském 
rejstříku (§ 6 odst. 2 zákona).

4. Pokud dojde v průběhu školního roku ke zmj?ně počtu dětí, žáků a studentů, lůžek, 
stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem, 
ve srovnání s počtem, na který se poskytuje zvýšené dotace, subjekt neprodlené tuto 
skutečnost písemně oznámí a zároveň hodnověrně prokáže MHMP. Zvýšená dotace 
se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplacení 
či nedoplatku, a tento je vyúčtován podle § 6 odst. 3 a odst. 7 zákona.

5. Poskytnutou zvýšenou dotaci nebo příslušnou její část subjekt vrátí na účet MHMP 
do 15 dnů po obdržení písemné výzvy odboru rozpočtu MHMP, jestliže zvýšená dotace 
nebo její Část:

a) byla použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta,
b) byla 2ískána na základě nepravdivých údajů,
c) byla poskytnuta na období, kdy subjekt nebyl zapsán ve školském rejstříku.

6. Pokud jsou skutečnosti podle odstavců 4 a 5 2jištěny v kalendářních letech následujících 
po roce, ve kterém byla zvýšená dotace poskytnuta, vrátí subjekt zvýšenou dotaci nebo 
její část do státního rozpočtu včetně penále podle zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů {rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

7. Subjekt je povinen dodržet i další podmínky použití dotace na jednotlivá čtvrtletí 
kalendářního roku, které budou stanoveny a oznámeny subjektu písemně odborem 
rozpočtu MHMP v souladu s rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu České republiky na příslušné čtvrtletí kalendářního roku podle zákona.

8. MHMP je oprávněn v průběhu Škofniho roku, kdy je dotace poskytována, pozastavit její 
vyplácení, pokud bude rozhodnuto o opatřeních, která mají zamezit nehospodamému 
využití finančních prostředků státního rozpočtu ve smyslu § 151 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání {školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ČI. V
Ostatní ujednání

1. ZjistMi v průběhu školního roku Česká školní inspekce, MHMP nebo jiný kontrolní orgán 
závažné nedostatky v činnosti subjektu, může být smlouva ukončena, a to dohodou, 
zrušením, výpovědí nebo okamžitým odstoupením od smlouvy.

2. Subjekt je povinen neprodlené zaslat MHMP kopie inspekčních zpráv Či protokolů 
o kontrole české školní inspekce a další 2jištění kontrolních orgánů.
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3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí byt 
písemná a musí obsahovat své odůvodnění. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 
dnem doručení výpovědí druhé smluvní straně. ZmařMi smluvní strana vědomě doručení 
zásilky, uplatní se § 24 správního řádu, Smluvní strany souhlasí s možností doručování 
písemností podle této smlouvy prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. 
Do 10 dnů od uplynutí výpovědní lhůty je subjekt povinen vrátit na účet MHMP dotací 
nebo její část, která nebyla do uplynuti výpovědní lhůty použita na účel stanovený touto 
smlouvou a ve stejném termínu předložit MHMP vyúčtování,

4. MHMP je oprávněn okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy ze strany subjektu; přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí:

a) zjistí-li v průběhu Školního roku Česká Škoíní inspekce, MHMP nebo jiný kontrolní 
orgán závazné nedostatky v činnosti subjektu, pokud subjekt, který není obecně 
prospěšnou společností nebo školskou právnickou osobou,

b) nedoloží vynaložení zisku na vzdělávání a školské služby, popřípadě uskutečňuje*li 
vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci, potvrzené 
auditorem podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů 
(zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 10. srpna 
následujícího kalendářního roku. Zvýšení dotace, které bylo na 2ákladě této smlouvy 
poskytnuto, podléhá ustanovení o neoprávněném použití finančních prostředků 
státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel.

Pokud subjekt podal proti zjištění závažných nedostatků řádný opravný prostředek, lze 
postupovat podle věty první tohoto odstavce az po jeho vyřízeni

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dojde-li k ukončení smlouvy o poskytnutí dotace 
uvedené v čl II odst. 3 písm. a) v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany MHMP, pak 
zaniká tato smlouva ke stejnému dni jako smlouva o poskytnutí dotace a subjekt 
je povinen vrátit MHMP poskytnutou zvýšenou dotaci do 1 měsíce od doručení 
odstoupeni MHMP od smlouvy o poskytnutí dotace.

6. Písemné oznámení o odstoupení od této smlouvy bude zasláno subjektu. Doručením 
odstoupeni MHMP od smlouvy subjektu se smlouva rusí od počátku. Subjekt je povinen 
do 1 měsíce od odstoupení od smlouvy vrátit to, co podle smlouvy obdržel.

7. Tato smlouva 2aniká také v případě změny sídla subjektu vykonávajícího Činnost škol 
a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku mimo územní působnost MHMP. 
V tomto případě platnost této smlouvy končí dnem uvedeným v rozhodnutí Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy nebo MHMP o změně sídla subjektu vykonávajícího 
činnost Škol a školských zařízení zapsaných ve Školském rejstříku. Do 10 dnů od zániku 
smlouvy podle tohoto odstavce je subjekt povinen vrátit na účet MHMP dotaci nebo její 
část, která nebyla do konce platnosti smlouvy použita na účel stanovený touto smlouvou 
a ve stejném termínu předložit MHMP vyúčtování.

8. Subjekt se zavazuje vytvořit podmínky pro kontrolu hospodaření s přidělenou zvýšenou 
dotaci prováděnou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších předpisů, 
MHMP, Českou školní Inspekcí, popřípadě jiným kontrolním orgánem.
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9. Smluvní strany se v souladu s § 167 odst. 1 písm. a) správního řádu dohodly, ze návrh 
na zrušení smlouvy Ire podat I z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v § 167 odst. 1 
písm. b) až e) správního řádu.

Cl. VI
Závěřečná ustanoveni

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené MHMP, která je veřejné přístupné a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, číselné označení této srfilouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 2nění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
pozdějších předpisů, zajisti hl. m Praha.

3. Smluvní strany prohlašují, ze se s obsahem smlouvy seznámily a ze všechna ujednání 
v ní obsažená odpovídají jejich svobodné vůli a vylučují možnost uzavření této smlouvy 
a jejích dodatků přijetím nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst 3 
2ákona č. 89/2012 Sb.. občanský 2ákonik, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, 2 nichž MHMP obdrží tři a subjekt jeden.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
pozdějším než je den uveřejnění v registru smluv, tj. dnem 1. 9. 2021 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. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými 
rovněž oběma smluvními stranami.

zákona č. 340/2015 Sb.,
ve zněm

VPrBiedr\Q 16. 2. 2021

za MHMP

"fiscio&fc
Z Scioškoía Praha •• zaklaOní $kOfa. s r o 

ndrnésli Na Saniice 2440/S. 160 00 Praha G




