
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č.SR_21_1552469

 
1. Smluvní strany
 

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

IČ: 70 88 95 46

DIČ: CZ 70 88 95 46

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 27-2031110287/0100

(dále též jako „Poskytovatel “)

a

Název: PFERDA z.ú.

Se sídlem: Panská 79,51601 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený: Mgr. Jana Křížová

IČ: 26657431

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 000000-0226856792/0600

Identifikátor služby: 1552469

(dále též jako „Příjemce “)

Příjemce a Poskytovatel společně dále též jako „Smluvní strany “

uzavírají  v  souladu  s  ustanovením  §  159  a  násl.  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“ ), ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“ ), a v návaznosti na
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen  „OZ“ ),  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  tuto  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Královéhradeckého kraje (dále též jen „Smlouva“ ).



2. Preambule
Vzhledem ke skutečnosti, že

2.1 poskytovatel shledává nezbytné zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb zařazených 
do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (dále také jako 
„síť KHK“ ; Královéhradecký kraj dále také jen „KHK“), a to z prostředků dotace ze státního 
rozpočtu, kterou Poskytovatel obdržel ve smyslu § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“ ), a v souladu s Metodikou Ministerstva 
práce a sociálních věcí (dále jen „Metodika MPSV“ ), na základě dotačního řízení pro kraje a 
hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021;

2.2 příjemce jako oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle §
78 a násl. zákona ZSS byl na základě Pověření KHK k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazením do sítě KHK (dále jen „Pověření“ ) zařazen do této sítě;

2.3 poskytovatel na základě § 101a ZSS, rozpočtových pravidel, Metodiky MPSV, Priorit dotačního 
řízení pro kraje a hlavní město Prahu a Metodiky víceletého financování sociálních služeb v 
Královéhradeckém kraji stanovil Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb 
definovaných v ZSS, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou 
KHK obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu 
poskytování sociálních služeb v roce 2021 (dále též jen „Zásady dotačního programu“);

2.4 dle  principů  stanovených  těmito  Zásadami  dotačního  programu,  rozhodl  Poskytovatel  na
základě žádosti Příjemce o přidělení účelově určené dotace (dále jen „Žádost  );

2.5 příjemce není schopen pokrýt veškeré náklady spojené s poskytováním služby, a proto je mu
poskytována  vyrovnávací  platba  z  veřejných  rozpočtů,  která  slouží  k  dokrytí  provozních  
potřeb .  Dotace  poskytnutá  KHK  je  součástí  této  vyrovnávací  platby,  přičemž  dalšími
složkami jsou zpravidla prostředky z rozpočtů kraje a obcí, případně jiné zdroje.

2.6 rozhodnutí o poskytnutí dotace a stanovení její výše je výsledkem projednání Žádosti o dotaci
Odborem sociálních věcí  Krajského úřadu KHK (dále jen „Odbor“ ),  schválením Radou KHK a
konečným rozhodnutím Zastupitelstva KHK;
a při zachování základních principů dotačního řízení, mezi něž patří zejména rovný přístup ke 
všem poskytovatelům, výpočet finanční podpory jednotným, transparentním a 
nediskriminujícím způsobem pro všechny poskytovatele sociální služby bez ohledu na jejich 
právní formu, vícezdrojové financování na základě síťového přístupu a zajištění dostupnosti 
sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu rozhodlo Zastupitelstvo KHK 
svým usnesením ze dne 13.9.2021 o uzavření této Smlouvy s Poskytovatelem.

 

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem  Smlouvy  je  poskytnutí  účelově  určené  dotace  z  prostředků  přidělených
Poskytovateli  ze  státního rozpočtu  ve  smyslu  §  101a ZSS  (dále  jen  „dotace“)  na  financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby (dále jen „služba“ ).

3.2 Poskytování  služby,  na  které  je  dotace  vázána,  se  řídí  pravidly  stanovenými  v  Pověření,
zejména v jeho Příloze č. 1 – Rozsah služby.

3.3 Tato dotace tvoří část vyrovnávací platby stanovené v návaznosti na zařazení Příjemce do sítě
KHK  na  základě  Pověření.  Konkrétní  výpočet  vyrovnávací  platby  za  službu  je  stanoven
v Systému řízení sítě – modul Vyrovnávací platba.

3.4 Dotace  je  slučitelná  s podporou  poskytnutou  z rozpočtu  jiných  územních  samosprávných
celků,  státního  rozpočtu  nebo  strukturálních  fondů  Evropské  unie,  pokud  to  pravidla
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.



 

4. Účel dotace

4.1 Účelem dotace pro Příjemce je finanční podpora Poskytovatelem ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby poskytované Příjemcem. Poskytnutí dotace je výhradně vázáno na
provoz Příjemce.

4.2 Dotace je poskytována dle podmínek dotačního programu na podporu sociálních služeb 
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj 
obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování 
sociálních služeb v roce 2021 vyhlášeného Poskytovatelem a schváleného
Zastupitelstvem KHK dne 14.09.2020 a dále v souladu se ZSS, zákonem č. 129/2000 Sb., o 
krajích, v platném znění a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“ ).

4.3 Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností dle § 35 odst. 4 ZSS.

5. Výše a způsob poskytnutí dotace

5.1 Poskytovatel poskytuje Příjemci na základě této Smlouvy dotaci ve výši 83 862 Kč, jež je 
součástí vyrovnávací platby, a Příjemce tuto dotaci přijímá.

5.2 Poskytovatel se zavazuje výši dotace stanovenou v odst. 1 tohoto článku Smlouvy poukázat 
bankovním převodem na účet Příjemce číslo 000000-0226856792/0600 vedený u Moneta 
Money Bank, a.s. , a to ve dvou splátkách. 1. splátka bude vyplacena ve výši 60% poskytnuté 
dotace do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy či dne obdržení 1. splátky dotace ze 
státního rozpočtu od MPSV Královéhradeckým krajem, nastane-li tento později. 2. splátka 
bude vyplacena ve výši 40% poskytnuté dotace do 30 (třiceti) dnů ode dne obdržení 2. splátky 
dotace ze státního rozpočtu od MPSV. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit výši a termíny 
výplaty jednotlivých splátek dotace v návaznosti na změnu výše a termínu výplat jednotlivých 
splátek poskytovaných MPSV Poskytovateli.

5.3 Vzniklo-li v průběhu kalendářního roku důvodné podezření na porušení rozpočtové kázně ve
smyslu  rozpočtových pravidel,  je  Poskytovatel  oprávněn příjemci  pozastavit  poskytnutí  další
splátky  dotace.  Tato  skutečnost  bude  Příjemci  Poskytovatelem  písemně  oznámena,  a  to
neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně.

5.4 Poskytovatel je oprávněn započíst Příjemci prostředky dotace, jež jsou součástí druhé splátky,
oproti  nákladům  vynaloženým  na  úhradu  neuznatelných  nákladů.  Které  výdaje  jsou
považovány za neuznatelné, stanoví Zásady dotačního programu v článku 10.11.

6. Pověření

6.1 Tato Smlouva spolu s Pověřením (případně dalšími  tituly  k doplňkovému financování  služby)
představuje  společný  akt,  jímž  je  Poskytovatel  pověřen  poskytováním  služby  obecného
hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/21/EU).



6.2 Příjemce  je  pověřen  k poskytování  sociální  služby  stanovené  v  Pověření,  zahrnující  zajištění
činností pro občany KHK stanovených v ZSS a ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí
č.  505/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  zákona  o  sociálních  službách,
v platném znění, pro tuto sociální službu.

6.3 Příjemce  pověření  přijal  a  zavázal  se,  že  bude  činnosti  v něm  stanovené  realizovat  na  svou
vlastní  zodpovědnost,  v maximální  možné  kvalitě,  a  v souladu  s právními  předpisy  a
podmínkami této Smlouvy.

7. Vyúčtování dotace a jiné povinnosti Příjemce

7.1 Příjemce je povinen využít dotaci v souladu s pravidly účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti
při vynakládání veřejných prostředků, a to výhradně k účelu a za podmínek uvedených v této
Smlouvě.

7.2 Příjemce  je  povinen  vést  účetnictví  v souladu  se  zákonem  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve
znění  pozdějších  předpisů  (dále  také  jen  „ZÚ“ ).  Příjmy  a  výdaje  spojené  s poskytováním
sociální služby uvedené v Pověření vykazuje Příjemce ve svém účetnictví odděleně. Originály
účetních  dokladů  využitých  pro  vyúčtování  dotace  příjemce  viditelně  označí  symbolem čísla
dotační  smlouvy.  Čerpání  prostředků  poskytnuté  dotace  bude  řádně  vedeno  a  odděleně
sledováno v účetnictví Příjemce v souladu se ZÚ.

7.3 Příjemce dotace je povinen Poskytovateli dodat přehledy o čerpání dotace, a to ve 2 (slovy: 
dvou) termínech, 30. 6. 2021 a případně na základě výzvy Poskytovatele i 30. 9. 2021. 
Prostřednictvím aplikace KISSOS je Příjemce povinen neprodleně aktualizovat přehled o 
veškerých obdržených prostředcích na financování služby z veřejných zdrojů. Dotace 
přidělená na rok 2021 musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2021.

7.4 Do 14.ledna 2022 příjemce dotace vyplní a podepíše, prostřednictvím aplikace KISSOS, Avízo 
o dočerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV, dokument podepíše statutární zástupce příjemce 
dotace.

7.5 Případnou vratku nespotřebované dotace provede Příjemce na účet Poskytovatele dotace do 
31.ledna 2022 (rozhodující je okamžik připsání prostředků na bankovní účet 
Královéhradeckého kraje).

7.6 Příjemce je povinen do 4. února 2022 předložit vyúčtování dotace prostřednictvím aplikace 
KISSOS, modul „vyúčtování“.

7.7 Příjemce je  povinen  k  vyúčtování  přiložit  povinné  přílohy  -  účetní  sestavu  (výsledovka  nebo
účetní  deník)  dokladově,  která  se  váže  k  čerpání  dotace  (sestava  musí  obsahovat  číslo
dokladu, účet zaúčtování, popis nákladů a finanční částku).

7.8 Nedílnou  součástí  vyúčtování  je  čestné  prohlášení  o  bezdlužnosti  vůči  finančnímu  úřadu,
okresní  správě  sociálního  zabezpečení  a  zdravotním  pojišťovnám,  u  kterých  byli  v průběhu
roku evidováni zaměstnanci příjemce dotace.



7.9 Příjemce dotace je dále povinen do 28.02.2022 (rozhodující je datum podpisu elektronického 
podání) předložit přehled všech nákladů a výnosů za celou sociální službu za rok
2021 prostřednictvím aplikace KISSOS, který podepíše statutární zástupce příjemce dotace.

7.10 V případě, že bude realizace sociální služby ukončena dříve než 31. prosince 2021, je příjemce 
dotace povinen informovat pracovníky odboru sociálních věcí o této skutečnosti s předstihem 
a předložit vyúčtování a navrátit nevyčerpané finanční prostředky z dotace do 30 dnů po 
ukončení realizace sociální služby. V takovém případě se finanční prostředky vracejí na 
bankovní účet Poskytovatele.

7.11 Příjemce je povinen neprodleně, informovat Poskytovatele o všech změnách týkajících se:

a) kontaktních údajů (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, emailové adresy);

b) změny (změna rozhodnutí o registraci) či zrušení registrace sociální služby;

c) rozsahu poskytované služby oproti údajům stanoveným v Pověření,  které mají  trvalý
charakter;

d) bankovního účtu Příjemce;

e) jakoukoliv  změnu  ve  vztahu  k poskytovatelům  veřejných  prostředků,  z důvodu
vyloučení.

7.12 Příjemce je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby
a prokazující  čerpání  všech finančních prostředků na realizaci  sociální  služby po dobu 10 let
od  ukončení  financování  této  služby  způsobem,  který  je  v souladu  s platnými  právními
předpisy ČR.

7.13 Příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům KHK kontrolu čerpání a využití dotace,
kontrolu kvality a rozsahu poskytované sociální služby. V této souvislosti je Příjemce povinen
zejména  umožnit  těmto  pracovníkům  nahlédnout  do  účetní  evidence  a  záznamů  o
poskytované sociální službě, popř. do prostor, kde je činnost či služba realizována. Kontrola je
prováděna v souladu s článkem 8 této Smlouvy a článkem 4 Pověřením

7.14 Příjemce  je  povinen  při  poskytování  sociální  služby  prosazovat  princip  rovných  příležitostí,
rovnost  mužů  a  žen  a  princip  nediskriminace,  zejména  s ohledem  na  osoby  se  zdravotním
postižením.

7.15 Příjemce je rovněž povinen plnit všechny zákonné povinnosti a dále ty, které pro něj vyplývají
z Pověření.

8. Kontrola

8.1 Uzavřením této Smlouvy si Poskytovatel s Příjemcem sjednávají, že kontrolní skupina či osoba
Poskytovatelem pověřená je oprávněna kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za nichž byla
dotace poskytnuta. Tato kontrola bude prováděna zejména v souladu se zákonem 255/2012
Sb.,  o  kontrole,  v platném znění  (dále  jen  „kontrolní  řád“ ),  se  zákonem č.  320/2001  Sb.,  o
finanční  kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,  v platném znění  (dále jen 
„ZoFK“ ), se zákonem č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a rozpočtovými pravidly.

8.2 Příjemce  dotace  je  povinen  na  žádost  Poskytovatele  písemně  poskytnout  doplňující
informace, případně doložit další dokumenty, související s plněním účelu poskytnuté dotace.

8.3 Příjemce  je  povinen  poskytnout  součinnost  při  výkonu  kontrolní  činnosti  dle  odst.  1  tohoto
článku  a  předložit  kdykoliv  na  vyžádání  k nahlédnutím  kontrolní  skupině  Poskytovatele  či
osobě  Poskytovatelem  pověřené  údaje,  dokumenty  a  věci  (dále  společně  jen  „podklady“ )
vztahující  se  k  předmětu  kontroly  nebo  k  činnosti  kontrolované  osoby  a  v  odůvodněných
případech umožnit kontrolující osobě zajištění originálních podkladů.



8.4 Obsahují-li  podklady uvedené v odstavci  3  tohoto článku osobní  údaje  osob,  jimž je  sociální
služba na základě článku 6 této Smlouvy (resp. na základě Pověření) poskytována, nebrání to
jejich zpřístupnění či vydání kontrolní skupině či osobě pověřené ke kontrole, a to v souladu s
ustanovením § 8 písm. c) kontrolního řádu a § 13 ZoFK .

8.5 Poskytovatel je rovněž nad rámec kontroly dodržování podmínek dle ZoFK a kontrolního řádu
oprávněn k provádění monitoringu a jiných kontrol činnosti Příjemce a to v souladu s bodem
4 Pověření.

8.6 Kontrolní  skupina  či  osoba  pověřená  ke  kontrole  může  provádět  před  zahájením  kontroly
úkony,  jejichž  účelem  je  opatření  podkladů  pro  posouzení,  zda  zahájit  kontrolu.  O  těchto
úkonech pořídí záznam. Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou takto získané skutečnosti
sloužit jako podklad pro kontrolní zjištění.

8.7 O kontrolním zjištění se pořizuje zápis, přičemž jedno vyhotovení je předáno Příjemci.

8.8 Příjemce dotace je  povinen realizovat  nápravná opatření,  která mu byla  uložena na základě
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 ZoFK
a informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

8.9 Příjemce dotace souhlasí s tím, aby kontrolní zjištění byla podkladem pro stanovení sítě KHK.

9. Vrácení dotace

9.1 Příjemce je povinen vrátit na účet Poskytovatele část nebo celou částku poskytnuté dotace
za následujících podmínek:
a) pokud odpadne účel, na který byla dotace poskytnuta;

b) pokud se dopustí závažného porušení rozpočtové kázně;

c) pokud  porušil  závažným  způsobem  jinou  povinnost  vyplývající  ze  Smlouvy  nebo  z
Pověření.

9.2 Příjemce je povinen vrátit na účet Poskytovatele dotace část poskytnuté dotace, a to:

a) ve  výši  nevyčerpaného  zůstatku  poskytnuté  dotace,  bude-li  využita  částka  nižší  než
poskytnutá dotace;

b) v případě předčasného ukončení smlouvy ve výši nespotřebované dotace odpovídající
poměrné  části  období,  po  které  nebylo  zajištěno  poskytování  sociální  služby  dle
podmínek  stanovených  v  Pověření  a  Smlouvou,  nebo  nižší  s  ohledem  na  příjmy  z
ostatních zdrojů, které byly posuzovány při poskytnutí dotace;

c) nezajistí-li rozsah služby stanovený v Pověření (resp. v jeho příloze č. 1), ledaže tento
stav byl způsoben důvody hodnými zvláštního zřetele;

d) ve  výši  rozdílu  mezi  náklady  a  výnosy  služby,  stanovenými  pro  výpočet  vyrovnávací
platby,  přičemž  bude  zohledněn  případný  přiměřený  zisk,  pokud  ho  Poskytovatel
umožní,  za  předpokladu,  že Poskytovatel  neumožní  převedení  finančních prostředků
vyrovnávací platby do dalšího roku (max. 10 % vyrovnávací platby);

e) jsou-li  skutečné  příjmy  služby  vyšší  než  příjmy  služby  stanovené  pro  výpočet
vyrovnávací  platby  se  zohledněním  případného  přiměřeného  zisku,  ledaže  byly
kompenzovány  objektivně  vyššími  náklady  nezbytnými  k  řádnému  zajištění  služby,
vyšším  rozsahem  poskytované  služby  nebo  její  vyšší  měřitelnou  kvalitou,  případná
kompenzace podléhá schválení ze strany Poskytovatele;

f) při porušení rozpočtové kázně, které není porušením závažným.



9.3 Příjemce  je  povinen  celou  dotaci,  nebo  její  část  stanovenou  Poskytovatelem,  vrátit  na  účet
Poskytovatele  uvedený  v  čl.  1  této  Smlouvy  do  30  dnů  od  písemného  uplatnění  tohoto
požadavku Poskytovatelem.

9.4 Za závažné porušení povinností (za závažné porušení rozpočtové kázně) se považuje:

a) pokud Příjemce uvede v Žádosti nepravdivé nebo záměrně neúplné údaje;

b) pokud  Příjemce  uvede  ve  vyúčtování  podle  čl.  7  této  Smlouvy  neúplné  nebo
nepravdivé informace;

c) pokud Příjemce neuchoval dokumenty o poskytované sociální službě dle čl. 7 odst. 12 ,

d) pokud  Příjemce  neumožní  provedení  kontroly  orgánům  a  osobám  pověřeným
Poskytovatelem.

9.5 Za  méně  závažné  porušení  rozpočtové  kázně  (méně  závažné  porušení  povinností)  se
považuje:
a) pokud Příjemce uvede v Žádosti neúplné údaje, které mají vliv na výpočet vyrovnávací

platby;

b) pokud  se  sociální  služba,  na  kterou  je  dotace  určena  neuskuteční  nebo  nebude
realizována v souladu s údaji, předloženými v Žádosti;  

c) v případě prodlení v podání závěrečné zprávy, včetně příslušných vyúčtování a příloh
Příjemcem podle čl. 7 této Smlouvy;

d) pokud  Příjemce  čerpá  prostředky  dotace  na  zajištění  jiných  než  základních  činností
sociální služby;

e) pokud Příjemce pozbyl registraci k poskytování sociální služby

f) pokud  Příjemce  nevede  oddělené  účtování  prostředků  dotace  a  příjmů  a  výdajů
spojených s pokytováním sociální služby uvedené v Pověření;

g) pokud Příjemce použije prostředky na krytí nákladů zúčtovaných v jiném období, než 
je stanoveno v této Smlouvě, tj. v jiném období než od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021;

h) pokud  Příjemce  použije  finanční  prostředky  na  neuznatelné  výdaje,  tj.  výdaje
vymezené v čl. 10 odst. 11 Zásad dotačního programu;

i) neprokáže-li Příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity;

j) nesplní-li  Příjemce  dobrovolně  povinnost  vrátit  prostředky  dotace  v  termínu
stanoveném Poskytovatelem dotace, smlouvou nebo Zásadami dotačního programu;

k) v případě  porušení  každé  jiné  povinnosti  nepeněžní  povahy,  stanovené  touto
smlouvou ze strany Příjemce, vzniká Poskytovateli právo požadovat smluvní pokutu až
do výše 10 % z celkové částky poskytnuté dotace.



9.6 Při  neoprávněném  použití  veřejných  prostředků,  které  je  považováno  za  méně  závažné,  je
stanoven následující odvod:
a) ve  výši  neoprávněně  užitých  prostředků  nebo  ve  výši  prostředků,  které  byly

poskytnuty  v souvislosti  s chybně  stanoveným  rozsahem  nebo  výpočtem  služby
v případě porušení stanovených v čl. 9 odst. 5, písm. a), b), d), g), h), i), j);

b) ve výši až 10 % poskytnuté dotace při porušení stanovených v čl. 9 odst. 5, písm. f);

c) ve  výši  nespotřebované  dotace  odpovídající  poměrné  části  období,  po  které  nebylo
zajištěno poskytování sociální  služby dle podmínek stanovených Zásadami dotačního
programu  a  Pověřením  nebo  touto  Smlouvou  nebo  nižší  s ohledem  na  příjmy  z
ostatních  zdrojů,  které  byly  posuzovány  při  poskytnutí  dotace, při  porušení
stanovených v čl. 9 odst. 5, písm. e);

d) ve výši až 10 % poskytnuté dotace při porušeních stanovených v čl. 9 odst. 5, písm. c),
to  neplatí  v případech,  kdy  nesplnění  povinností  příjemce  dotace  mělo  za  následek
uplatnění  sankce  vůči  poskytovateli  dotace,  pak  je  odvod  stanoven  ve  výši  sankce
udělené poskytovateli dotace až do výše celé poskytnuté dotace;

e) ve výši částky, kterou je příjemce povinen vrátit v případě porušení stanoveném v čl. 9
odst. 5, písm. k).

9.7 Nedodržení termínu pro finanční vypořádání dotace nebo neprovedení finančního vypořádání
dotace může být důvodem pro nepřidělení dotace na další rok.

9.8 Příjemce je povinen převést požadovanou částku na účet Poskytovatele nejpozději do 30 dnů
ode  dne  doručení  výzvy  k vrácení  dotace  nebo  její  poměrné  části  (rozhodující  je  okamžik
připsání prostředků na bankovní účet Poskytovatele).

10. Předčasné ukončení smlouvy

10.1 Závazkový  vztah  založený  touto  Smlouvou  lze  ukončit  na  základě  dohody  Smluvních  stran
nebo  výpovědí  Smlouvy  učiněnou  jednou  ze  stran.  Výpovědní  doba  činí  1  měsíc  a  počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně.

10.2 Poskytovatel  dotace  je  oprávněn  Smlouvu  vypovědět  i  před  jejím  řádným  ukončením,  a  to
pokud Příjemce závažným způsobem poruší svoje povinnosti, které mu stanoví tato Smlouva
či Pověření, případně poruší povinnost a nesjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě.

10.3 Příjemce  dotace  je  oprávněn  Smlouvu  vypovědět,  pokud  Poskytovatel  porušuje  povinnosti,
které mu stanoví tato Smlouva (zejména nepřevede-li prostředky dotace ve sjednané výši na
účet Příjemce do 2 měsíců po uplynutí termínu stanoveného v článku 5 odst. 2 této Smlouvy).
Věta první tohoto odstavce se nepoužije,  je-li  dán důvod pro pozastavení poskytnutí  dotace
dle ustanovení § 22 odst. 5 rozpočtových pravidel.

10.4 V případě výpovědi Smlouvy jednou ze Smluvních stran je Příjemce povinen vrátit prostředky
dotace na účet  Poskytovatele  nejpozději  do 30 dnů ode dne uplynutí  výpovědní  doby.  Věta
první tohoto odstavce se nevztahuje na již vyčerpanou část dotace.

10.5 Nevrátí-li  Příjemce dotaci  v tomto termínu,  považují  se tyto finanční  prostředky za zadržené
ve  smyslu  §  22  rozpočtových  pravidel,  a  Poskytovatel  bude  postupovat  v souladu  s tímto
ustanovením zákona.



11. Práva k předmětům duševního vlastnictví, autorská práva

11.1 Vzniknou-li  při  plnění  této  Smlouvy  Příjemci  práva  k předmětu  duševního  vlastnictví
související  s poskytovaným  předmětem  plnění,  vzniká  Poskytovateli  současně  se  vznikem
takového  práva  k předmětu  duševního  vlastnictví  nevýhradní  právo  k bezplatnému  užití
tohoto předmětu duševního vlastnictví (nevýhradní bezplatná licence) a současně také právo
bezplatně  poskytnout  toto  své  oprávnění  třetí  osobě.  Příjemce  je  povinen  bez  zbytečného
odkladu informovat Poskytovatele o vzniku takových práv.

12. Poskytování informací, obchodní tajemství, mlčenlivost

12.1 Příjemce  dává  touto  Smlouvou  Poskytovateli  souhlas  s využíváním  údajů  o  službě  a
poskytováním informací o službě třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely administrace
a  pro  účely  informovanosti  a  publicity  specifikovanými  v příslušných  právních  předpisech,
především v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“ ).

12.2 Smluvní  strany  souhlasně  prohlašují,  že  žádný  údaj  v  této  Smlouvě  není  považován  za
obchodní tajemství.

12.3 Příjemce  bere  na  vědomí  a souhlasí,  že  Poskytovatel  je  oprávněn,  pokud  postupuje  dle
zákona o svobodném přístupu k informacím,  poskytovat  veškeré informace o této Smlouvě,
jakož  i  o  jiných  údajích  z tohoto  závazkového  vztahu  vyplývajících  (např.  o  daňových
dokladech,  předávacích  protokolech  či  jiných  písemnostech);  žádné  z těchto  údajů
nepodléhají  povinnosti  mlčenlivosti  nebo  jinému  postupu  směřujícímu  k ochraně  před
zneužitím a zveřejněním.

13. Komunikace Smluvních stran

13.1 Veškerá  komunikace  mezi  Smluvními  stranami  dle  této  Smlouvy  je  činěna  v  písemné formě
nebo  prostřednictvím  elektronické  pošty  a  bude  označena  číslem  Smlouvy.  Písemnou
komunikací  se  rozumí  komunikace  prostřednictvím  provozovatele  poštovních  služeb  nebo
kurýrní  služby  na  níže  uvedené  kontaktní  adresy  Smluvních  stran  nebo  na  takovou  jinou
adresu,  kterou  příslušná  Smluvní  strana  určí  v  písemném  oznámení  zaslaném  v  souladu  s
touto Smlouvou.

13.2 Poskytovatel: Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zeman

e-mail: jzeman@kr-kralovehradecky.cz

13.3 kontaktní osoba: PFERDA z.ú.

se sídlem: Panská 79,51601 Rychnov nad Kněžnou

kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dostálová

email: katerina.dostalova@pferda.cz

13.4 Výše  uvedené  adresy  či  spojení  mohou  být  měněna  jednostranným  písemným  oznámením
doručeným Smluvní stranou druhé Smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou
následující pracovní den po doručení takového oznámení druhé Smluvní straně.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Příjemce  bere  na  vědomí,  že  nedodržení  termínu  pro  finanční  vypořádání  dotace  nebo
neprovedení finančního vypořádání dotace může být důvodem pro zamítnutí Žádosti na další
rok.



14.2 Není-li  v  této  Smlouvě  uvedeno  jinak,  je  při  úkonech  dle  této  Smlouvy  oprávněna  jednat
jménem  Poskytovatele  osoba  uvedená  v  záhlaví  Smlouvy,  nebo  jiný  pověřený  zaměstnanec
Poskytovatele.

14.3 Tato  Smlouva  zaniká  dnem,  kdy  Smluvní  strany  splní  všechny  povinnosti,  které  jim  plynou
z této Smlouvy.

14.4 Práva  a  povinnosti  z této  Smlouvy  vyplývající  přecházejí  na  právní  nástupce  stran,  nelze  je
však smluvně převést na jinou osobu.

14.5 Jakékoli  změny  této  Smlouvy  lze  provádět  pouze  formou  písemných,  postupně  číslovaných
dodatků na základě dohody obou Smluvních stran.

14.6 Vztahy  touto  Smlouvou  neupravené  se  řídí  ustanoveními  §  159  a  násl.  SŘ,  ustanoveními
rozpočtových pravidel a příslušnými ustanoveními OZ.

14.7 Veškeré  spory  vzniklé  z této  Smlouvy  či  z právních  vztahů  s ní  souvisejících  budou  Smluvní
strany řešit dle příslušných ustanovení rozpočtových pravidel.

14.8 Tato Smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu oběma smluvními  stranami  a  účinnosti  dnem
jejího  uveřejnění  v  registru  smluv.  Uveřejnit  smlouvu  do  registru  smluv  se  zavazuje
Poskytovatel.

15. Prohlášení Smluvních stran a uzavření Smlouvy

15.1 Příjemce prohlašuje, že si je vědom a odhodlán dodržovat všechny povinnosti,  které pro něj
vyplývají ze zařazení do sítě KHK.

15.2 Příjemce  prohlašuje,  že  se  nenachází  v úpadku  či  likvidaci,  a  pokud  se  tak  stane,  sdělí  tuto
informaci  bez  zbytečného  odkladu  Poskytovateli.  Příjemce  prohlašuje,  že  nemá  v rejstříku
trestů záznam o pravomocném odsouzení  pro trestný čin;  je-li  Příjemce právnickou osobou,
týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem
nebo  osobami  oprávněnými  jménem  Příjemce  jednat  z jiného  titulu  (plná  moc,  prokura
apod.).

15.3 Příjemce prohlašuje, že nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke
státnímu fondu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu
územního  samosprávného  celku,  tj.  Královéhradeckému  kraji  a  obci.  Tuto  skutečnost
deklaruje  poskytovatel  sociální  služby  při  podání  Žádosti  a  podpisem  Smlouvy  o  poskytnutí
dotace.

15.4 Příjemce  bere  na  vědomí  a  prohlašuje,  že  je  při  čerpání  dotace  a  poskytování  služeb  vázán
povinnostmi vyplývajícími ze závazných právních předpisů ČR včetně přímo závazných norem
vydaných orgány Evropského společenství.

15.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva je pouze částečným ujednáním jejich práv a
povinností. Další práva a povinnosti pro strany vyplývají ze zařazení Příjemce do sítě KHK.

15.6 Smluvní strany prohlašují,  že si  tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly,  že byla sepsána
na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.



15.7 Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů v této Smlouvě uvedených.

15.8 Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Zastupitelstva KHK přijatým dne 13.9.2021

 
 
V Hradci Králové dne: datum podpisu viz.elektronický podpis.

 

 

KRAJ1 POSKYT1

Mgr. Martin Červíček Mgr. Jana Křížová

Poskytovatel Příjemce
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