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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
OP Praha - pól růstu ČR

Dohoda o narovnání
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 1903 a nósl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Hlavní město Praha

se sídlem: 
zastoupené:

Mariánské nám. 2/2,110 01 Praha 1
Ing. Vojtěch Žabka, ředitel odboru projektového řízení MHMP

00064581
CZ00064581
6687982/0800
Česká spořitelna, a.s.

48ia97h

IČO:
DIČ:

číslo účtu: 
účet veden u:

ID datové schránky:
(dále jen „Poskytovatel dotace")

a

Spectrasol, s.r.o.

se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:

společnost je/není plátcem DPH: 
číslo účtu: 

účet veden u: 
zapsaná
(dále jen „Příjemce")

Hájkova 1682/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

07149794
CZ07149794
ANO

115-7414370257/0100 
Komerční banka a.s.
C 295411 vedená u Městského soudu v Praze

(společně dále jen „Smluvní strany")

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této Dohody 
o narovnání v souvislosti se smlouvou o poskytnutí voucheru na inovační projekty (dále jen

„Dohoda"):
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Praha - pól růstu ČR

1 Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 4. 5. 2020 uzavřely Smlouvu o poskytnutí voucheru na inovační 
projekty č. DOT/53/03/000871/2020 (dále jen „Smlouva"), na jejímž základě se Poskytovatel 
dotace zavázal poskytnout Příjemci dotaci ve výši odpovídající skutečně vzniklým, 
odůvodněným a prokázaným způsobilým výdajům, maximálně však do výše 367 500,00 Kč 
na projekt „Vliv inovativních kognitivních svítidel na studenty gymnázia Na Pražačce" (dále 
jen „Projekt").

1.1

V průběhu realizace Projektu dle Smlouvy požádal dne 23. 6. 2020 Příjemce prostřednictvím 
Aplikace podej projekt v souladu se Smlouvou o schváleni podstatných změn v Projektu (dále 
jen „Žádost"). Jednalo se o následující změny:

1.2

1.2.1 využití dat získaných z měření v jiné škole namísto přímého měřeni v učebnách gymnázia 
Na Pražačce, neboť s ohledem na pandemii COVID 19 došlo k uzavření škol a nebylo 
možné získat ke zpracování data v Projektu předpokládaným způsobem;

1.2.2 ponížení položek „Příprava projektu, úvodní měření a zpracování dat" a „Měření 
v učebnách, vyhodnocování dat" rozpočtu Projektu v celkovém rozsahu 20 000,00 Kč 

v návaznosti na změnu způsobu získání potřebných dat;

1.2.3 úprava místa realizace Projektu a zkráceni názvu Projektu, aby byl v souladu svýše 
uvedenými změnami.

Poskytovatel dotace však Žádost neposoudil a nedošlo tak k uzavřeni dodatku ke Smlouvě, 
kterým by byly navržené změny promítnuty do Smlouvy. Příjemce podal dne 24.11. 2020, ve 
lhůté dle podmínek Smlouvy, Žádost o proplacení voucheru, v níž požádal o vyplacení 
voucheru ve výši maximální částky dotace dle Smlouvy. Skutečné náklady Projektu však podle 
dokumentace přiložené k Žádosti o proplacení voucheru byly o 20 000,00 Kč nižší, což 
odpovídalo podané Žádosti.

1.3

Žádost o proplacení voucheru podaná Příjemcem byla Poskytovatelem dotace s ohledem na 
bod 1.3 této Dohody posouzena jako podaná v rozporu se Smlouvou a zamítnuta. Smlouva 
byla dne 11. 2. 2021 ze strany Poskytovatele dotace vypovězena.

1.4
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2 Předmět Dohody

2.1 Smluvní strany činí nesporným, že Žádost byla podána v souladu s podmínkami Smlouvy a 
její předmět neodporoval podmínkám projektu Pražský voucher na inovační projekty, 
v rámci něhož byla dotace na Projekt schválena a Smlouva uzavřena. Smluvní strany taktéž 
činí nesporným, že Projekt byl Příjemcem realizován zcela v souladu se Smlouvou po 
zohlednění Žádosti a proto s ohledem na legitimní očekávání Příjemce uzavírají tuto Dohodu.

2.2 Poskytovatel dotace se s ohledem na výše uvedené zavazuje Příjemci do 30 dní od nabyti 
účinnosti této Dohody uhradit na číslo účtu Příjemce uvedené v záhlaví této Dohody částku 
ve výši 352 500,00 Kč.

2.3 Příjemce se zavazuje:

• řádně uchovávat originál této Dohody a Smlouvy, veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací Projektu po dobu 10 let počínaje prvním 
dnem roku následujícího po roce, kdy mu byla uhrazena částka dle bodu 2.2 této Dohody;
• spolupracovat s Poskytovatelem dotace nebo jim určeným subjektem při vyhodnocování 
efektů a úspěšnosti Projektu, např. účastí na dotazníkovém šetření nebo evaluačním interview, 
poskytnutím informací o další spolupráci s výzkumnými organizacemi, a to po dobu 5 let od 
proplacení částky dle bodu 2.2 této Dohody, přičemž Poskytovatel dotace nebo jím určený 
subjekt může uplatnit tento požadavek nejvýše jedenkrát ročně;
• podrobit se kontrole prováděné Poskytovatelem dotace, řídícím orgánem Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, Auditním orgánem - Ministerstvem financí, Nejvyšším 

kontrolním úřadem, Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem či jinými relevantními 
institucemi v souvislosti s Projektem a poskytnout veškerou součinnost uvedeným institucím, 
která bude vyžádána v souvislosti s Projektem;

• zajistit povinnou publicitu Projektu dle podmínek uvedených v Programovém manuálu pro 
udělováni pražských voucherů na inovační projekty (dále jen „Manuál"), jak byl schválen 
usnesením rady hl. m. Prahy č. 172 ze dne 11. 2. 2019, a se kterým se Příjemce seznámil před 
uzavřením této Dohody, přičemž Poskytovatel dotace souhlasí s publikací svého loga a dalších 
grafických prvků k prokázání publicity dle požadavků Manuálu.
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V případě, že Příjemce poruší svůj závazek uvedený v bodě 2.3 této Dohody v druhé a třetí 
odrážce, tak je povinen uhradit Poskytovateli dotace smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení s plněním svého závazku, a to až do výše částky uvedené v bodě 2.2 
této Dohody v souhrnu za všechna porušení svých závazků. V případě, že Příjemce poruší svůj 
závazek uvedený v bodě 2.3 této Dohody v první a čtvrté odrážce, tak je povinen vrátit 
neprodleně Poskytovateli dotace celou částku dle bodu 2.2 této Dohody na jeho účet 
uvedený v záhlaví této Dohody. Příjemce je povinen uhradit Poskytovateli dotace jakoukoli 
škodu, která Poskytovateli dotace vznikne v souvislosti s porušením povinností Příjemce dle 
této Dohody a to v plné výši.

2.4

2.5 Příjemce souhlasí se zveřejněním a medializací údajů Poskytovatelem dotace nebo jím 
určeným subjektem, a to v rozsahu identifikačních údajů Příjemce, údajů o Projektu dle 
Žádosti o poskytnutí voucheru podané Příjemcem včetně jejích příloh, dále celkových výdajů 
Projektu a výše částky dle bodu 2.2 této Dohody.

2.6 Částka uvedená v bodě 2.2 této Dohody je poskytována v režimu de minimis ve smyslu 
Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použiti článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis, vyhlášeném v Úředním věstníku EU dne 24. 
12. 2013.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 V souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Poskytovatel dotace potvrzuje, že uzavření této Dohody bylo schváleno 
usnesením Rady hl. města Prahy č. 2335 ze dne 20. 9. 2021.

3.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že pojmy uvozené velkým písmenem, které nejsou v této 
Dohodě výslovně definovány, mají stejný význam, který si sjednaly ve Smlouvě.

33 Veškerá čestná prohlášení učiněná Příjemcem v průběhu spolupráce s Poskytovatelem 
dotace počínaje podáním Žádosti o poskytnutí voucheru a po celou dobu trvání Smlouvy se 
považují za opětovně učiněná Příjemcem ke dni uzavření této Dohody. Pokud se ukážou 
taková čestná prohlášení jako nepravdivá, nesprávná či neúplná, vzniká Příjemci povinnost 
vrátit Poskytovateli neprodleně celou částku dle bodu 2.2 této Dohody na jeho účet uvedený 
v záhlaví této Dohody.

3.4 Příjemce není oprávněn převést svá práva a závazky z této Dohody na jiný subjekt.
3.5 ~ato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato 

Dohoda musí být vždy nejprve podepsána Příjemcem a následně Poskytovatelem dotace. 
Účinnost nabývá tato Dohoda zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
q zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
'egistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru 
smluv zajistí Poskytovatel dotace.
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3.6 Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) jsou určena pro 
Poskytovatele dotace a jedno (1) pro Příjemce.

3.7 Příjemce výslovně souhlasí, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES), vedené Poskytovatelem dotace, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
Smluvních stranách této Dohody, předmětu této Dohody, číselné označení této Dohody, 
datum jejího podpisu a plný text této Dohody. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.8 V případě, že se některá ustanovení této Dohody stanou neplatnými a současně budou 
oddělitelná od ostatních ustanovení této Dohody, nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy. 
V takovém případě se Smluvní strany zavazuji takové neplatné ustanovení Dohody nahradit 
ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu 
neplatného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu, po požádání kterékoliv Smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Dohoda 
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Dohody a že je 
projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti 
právně jednat, a dále že tato Dohoda nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se 
dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Dohodě odpovídají skutečnosti, což vše níže 
stvrzují svými podpisy.

3.9

V Praze dne:V Praze dne:

23 92024......• ••«• • •••••••• •••

PříjemcePoskytovatel dotace

Spectrasol, s.r.o.Hlavní město Praha

ředitel odboru projektového řízení MHMP
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