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Plzeňský kraj 
sídlo: Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 

Plzeň  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Rudolf Špoták, hejtman 
IČO: 70890366 
DIČ: CZ70890366 

bankovní spojení:    Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň 
číslo účtu:     1063003350/5500 
 
na straně jedné jako poskytovatel dotace 
/dále jen „Poskytovatel“/ 
 
a 
 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení hasičů Klatovy 
sídlo: Vídeňská 9, 339 01 Klatovy  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jaroslav Šimáček, starosta  
IČO: 66342112 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 196328226/0300 
Zapsáno ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 30939 vedenou 
u Městského soudu v Praze  

 
na straně druhé jako příjemce dotace 
/dále jen „Příjemce“/ 
 

uzavírají mezi sebou podle ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, tuto veřejnoprávní smlouvu:  

 

SMLOUVA 

o poskytnutí účelové dotace 

č. 34552022 

 

I. 
Účel dotace 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na zabezpečení 
činnosti příjemce v oblasti požárního sportu, odborné přípravy, práce s mládeží a 
v oblasti preventivně výchovné, a to včetně podpory ostatních pobočných spolků v 
územní působnosti Příjemce v uvedených oblastech (dále též „projekt“). Projekt 
bude realizován v souladu s podanou žádostí Příjemce. Podkladem pro poskytnutí 
účelové finanční dotace je elektronická žádost Příjemce o poskytnutí Dotace (PK-
BKŘ/1828/22) podaná prostřednictvím systému eDotace. 

2. Dotace je určena  
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a) na činnost Příjemce v oblasti požárního sportu, zejména na organizaci soutěží 
a reprezentaci Plzeňského kraje v požárním sportu,  

b) na odbornou přípravu členů prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích akcí 
nebo vlastního výchovně vzdělávacího systému,  

c) na práci s organizovanou i neorganizovanou mládeží, včetně podpory nadaných 
jedinců a podchycení zájmu dětí a mládeže o nabízené aktivity,  

d) na preventivně výchovnou činnost na úseku ochrany před požáry a jinými 
mimořádnými událostmi, např. formou přednášek, výukových a propagačních 
materiálů, výstav, organizování kulturních a společenských akcí.  

3. Část dotace ve výši minimálně 70 % poskytnutých finančních prostředků bude 
použita na podporu činnosti ostatních pobočných spolků (sborů dobrovolných 
hasičů obcí) v územní působnosti Příjemce ve výše uvedených oblastech.  

 
II. 

Poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout částku ve výši 512 000 Kč (slovy: pět set 
dvanáct tisíc korun českých) Příjemci jako účelovou dotaci pro účel uvedený 
v článku I. této smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Dotace se 
poskytuje jako neinvestiční.  

2. Příjemce se zavazuje tuto dotaci přijmout, využít ji k výše uvedenému účelu a splnit 
podmínky stanovené touto smlouvou.   

3. Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci 
do 31. 12. 2022. Dotace může být použita ke krytí nákladů předfinancovaných 
Příjemcem v období od 1. 1. 2022. Stanoveného účelu dotace musí být dosaženo 
do 31. 12. 2022. 

4. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele, že obdržel dotaci na shodný účel 
uvedený v čl. I. této smlouvy od jiného subjektu, a to nejpozději v závěrečné zprávě. 
Příjemce je povinen zajistit, aby celková částka dotací na projekt od Poskytovatele 
a jiných subjektů nepřekročila 100 % celkových nákladů na projekt. V případě 
porušení povinnosti dle věty prvé tohoto odstavce je Příjemce povinen vrátit dotaci 
v celé výši, v případě porušení povinnosti dle věty druhé tohoto odstavce je povinen 
vrátit část dotace Poskytovateli, která přesahuje 100 % nákladů na projekt. 

5. Finanční prostředky budou jednorázově poukázány na účet Příjemce ve lhůtě 
30 dní od účinnosti této smlouvy.  

 

III. 
Publicita dotace 

1. Příjemce se zavazuje při jakékoli formě publicity projektu uvádět, že byl uskutečněn 
za finanční podpory Plzeňského kraje.  

2. Příjemce se zavazuje, s ohledem na charakter realizace dotovaného projektu, 
na vlastní náklady a dle pokynů Poskytovatele viditelně umístit logo Plzeňského 
kraje na veškeré propagační materiály související s projektem a též na věci 
pořízené z prostředků dotace. Pokud logo umístit nelze, uvede příjemce tuto 
skutečnost včetně odůvodnění v závěrečné zprávě.  
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3. Příjemce se zavazuje, že: 

a) použije logo Plzeňského kraje výhradně k účelu, ke kterému mu bylo poskytnuto, 

b) logo Plzeňského kraje nebude jeho užitím zneváženo a zneužito; zejména 
že užitím loga Plzeňského kraje nedojde ke znevážení nebo poškození dobré 
pověsti nebo dobrého jména Plzeňského kraje, 

c) neposkytne oprávnění užívat logo Plzeňského kraje třetím osobám, 

d) bude dodržovat Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje 
schválená Radou Plzeňského kraje usnesením č. 3588/11 ze dne 21. 4. 2011, 
zveřejněná na portálu Plzeňského kraje.  

4. Dohled nad správným a důstojným užíváním loga v souladu s Pravidly Rady 
Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje a v souladu s veřejným 
pořádkem, vykonává Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“). Příjemce je 
povinen umožnit kontrolu užívání loga.  

5. V případě porušení povinností v ustanovení odst. 1 - 4 se uloží odvod ve výši 
5-10 % z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení 
rozpočtové kázně.  

6. Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje a LOGO 
ke stažení zde: http://www.kr-plzensky.cz/cs/clanek/symboly-plzenskeho-kraje 

 

IV. 
Doložka platnosti právního jednání 

Poskytnutí účelové dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 852/22 ze dne 5. 9. 2022 dle § 36 písm. 
c) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 

V. 
Povinnosti Příjemce 

1. Příjemce se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování 
účelu uvedeného v článku I. této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití 
prostředků dotace je Příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité 
částky zpět Poskytovateli. Příjemce je povinen dotaci využít hospodárně, efektivně 
a účelně. V případě porušení povinnosti hospodárného, efektivního a účelného 
použití prostředků KÚPK uloží odvod Příjemci ve výši 30-60 % z poskytnutých 
prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.  

2. Pokud je Příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést je řádně. Pokud je 
Příjemce povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ji vést řádně. Příjemce se 
zavazuje vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně od ostatního 
účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové 
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání 
dotace doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i 
když účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce KÚPK 

http://www.kr-plzensky.cz/cs/clanek/symboly-plzenskeho-kraje
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uloží Příjemci odvod ve výši 5-10 % z poskytnutých prostředků, v souvislosti 
s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.  

3. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční 
vypořádání dotace ve lhůtě do 31. 1. 2023 v elektronické formě prostřednictvím 
systému eDotace, a to včetně všech požadovaných příloh (vyplněný a doložený 
formulář, který bude Poskytovatelem dotace uložen do systému eDotace k využití 
Příjemcem dotace). Součástí vypořádání budou kopie účetních (daňových) dokladů 
(faktury a účtenky) i doklady o provedených úhradách (včetně zaúčtování) a 
fotodokumentace věcí pořízených z prostředků dotace. V případě, že vypořádání 
dotace nebude ani v dodatečné lhůtě stanovené KÚPK poskytnuto Poskytovateli 
řádně, je Příjemce povinen dotaci v plné výši, popřípadě v části nedoložené 
vypořádáním, vrátit ve lhůtě určené v písemné výzvě KÚPK. V případě pozdního 
vypořádání KÚPK uloží Příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.  

4. Prostředky dotace nebudou Příjemcem poskytnuty jiným fyzickým nebo 
právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou s realizací 
účelu dotace. Pokud by byly prostředky poskytnuty v rozporu s účelem dotace 
uvedeným v čl. I. této smlouvy, je Příjemce povinen dotaci vrátit ve výši 
neoprávněně použité částky.  

5. Z prostředků dotace lze hradit například 

a) náklady spojené s přípravou a organizací pořádané vzdělávací, výchovné, kulturní 
nebo společenské akce (materiál, tisk, nájem, propagační materiál s požární 
tématikou, doprava, ubytování, vstupné apod.), 

b) náklady vznikající při práci s dětmi (materiál, pomůcky, doprava apod.), 

c) náklady spojené s požárním sportem (údržba a nákup sportovního a technického 
vybavení, doprava, startovné, dresy, stejnokroje, základní vybavení klubovny 
apod.),  

d) náklady spojené s historickou hasičskou expozicí v klášteře Chotěšov (provozní 
náklady, drobné opravy a nákup vybavení, prezentace a propagace), 

e) náklady na dokumentační činnost v oblasti historie dobrovolné požární ochrany - 
kronikářská, fotodokumentační, na datových nosičích, 

f) náklady na emise tiskovin určených k volnému šíření mezi veřejností typu letáčků, 
knižních záložek a samolepek s tématikou zásad požární bezpečnosti, zásad 
ochrany před účinky různých typů mimořádných událostí apod. 

g) náklady na výroční akce aktivu zasloužilých hasičů a na oficiální shromáždění 
představitelů sdružení. 

6. Z prostředků dotace nelze hradit 

a) náklady na jinou než hlavní činnost Příjemce, 

b) dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, 

c) materiál určený k dalšímu prodeji (materiál charakteru „HASIČSKÉ ZBOŽÍ“, funkční 
označení, diplomy, upomínkové předměty apod.), 

d) náklady investičního charakteru, 

e) výrobu, tisk a distribuci časopisů veřejně distribuovaných za úplatu komerčními 
prodejci, 
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f) mzdy a odměny z dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvody 
na sociální a zdravotní pojištění, 

g) nákup předplatného jízdného městské hromadné dopravy, 

h) nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním sdružení, 

i) leasing, 

j) náklady vynaložené na podnikatelské aktivity a jinou výdělečnou činnost příjemce, 

k) členské příspěvky střešním organizacím,  

l) náklady zahraničních služebních cest a stáží, 

m) náklady na mezinárodní aktivity rekreačního a turistického charakteru, 

n) vzdělávání, které nesouvisí s hlavní činností Příjemce a jejím organizačním 
zajištěním, 

o) výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sdružení dobrovolných 
hasičů obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o 
odborné způsobilosti, specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, 

p) výdaje na pohoštění (vyjma občerstvení poskytnuté u akcí pořádaných pro děti, 
např. Plamen apod.), 

q) dary a ceny (vyjma věcných darů odpovídajících účelu dotace ostatním pobočným 
spolkům v územní působnosti Příjemce, vyjma věcných darů zasloužilým hasičům, 
vyjma květin a věnců, vyjma darů v podobě drobného propagačního materiálu 
s hasičskou tématikou a vyjma cen při soutěžích), 

r) pojistné, pokuty, penále, náhradu škody, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky 
z prodlení nebo poplatky z prodlení, správní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů 
a půjček. 

7. Pokud je Příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, plátcem a může uplatnit nárok na odpočet daně, nelze 
z dotace hradit část nákladů odpovídajících výši uplatněného nároku na odpočet 
daně.  

8. Pokud je náklad na projekt financován i z jiné dotace, lze jej uplatnit pouze v části, 
ve které není uplatňován v rámci této jiné dotace.  

9. V případě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace hradit či nikoliv, 
rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně KÚPK.  

10. V případě, že nedojde ani částečně k uskutečnění projektu, na který byla 
poskytnuta dotace, do data, do kterého je Příjemce oprávněn čerpat dotaci dle čl. II. 
odst. 3 této smlouvy, je Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši Poskytovateli. 
V případě, že finanční prostředky nebudou do této doby vyčerpány v plné výši, je 
Příjemce povinen vrátit Poskytovateli nevyčerpaný zůstatek dotace ve lhůtě pro 
finanční vypořádání dotace.  

11. Příjemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž 
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé. Pokud by se 
jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je Příjemce povinen dotaci v plné výši 
vrátit včetně úroku podle pravidel o veřejné podpoře. Příjemce je povinen dotaci 
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vrátit, pokud v souvislosti s projektem spáchá trestný čin, přestupek nebo správní 
delikt, nebo jeho jednání odporuje veřejnému pořádku.  

12. V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení 
odvodu, poukáže je Příjemce bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele, 
popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK. V roce poskytnutí dotace 
na č. ú.: 1063003350/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank, a.s., pobočka 
Plzeň, jinak na č. ú.: 1063003377/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank, a.s., 
pobočka Plzeň. Variabilním symbolem bude IČO Příjemce. Příjemce dotace je 
povinen současně s realizovanou platbou zaslat písemné avízo na Odbor 
ekonomický  KÚPK.  

13. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
se to dozví, písemně oznámit KÚPK veškeré změny nebo skutečnosti, které by 
mohly mít vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn údajů o Příjemci (změna IČO, 
bankovního čísla účtu, změna osoby oprávněné jednat jménem Příjemce atd.). 
Příjemce je povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací 
oznámit tyto skutečnosti Poskytovateli, podat vypořádání dotace k rozhodnému dni 
nebo dni vstupu do likvidace a vrátit část dotace, která nebyla vyčerpána před 
rozhodným dnem nebo dnem vstupu do likvidace.  V případě pozdního oznámení 
nebo neoznámení uloží KÚPK Příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.  

14. V případě vzniku důvodů pro výzvu k provedení opatření k nápravě nebo výzvy 
k vrácení dotace nebo její části podle § 22 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 
tuto výzvu jménem Poskytovatele KÚPK. V případě porušení rozpočtové kázně a 
zároveň nevrácení poskytnuté dotace Příjemcem Poskytovateli, popř. nevyhovění 
výzvě k provedení opatření k nápravě, postupuje KÚPK způsobem uvedeným 
v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení se zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem uložení 
odvodu a penále do rozpočtu Poskytovatele. 

15. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle § 10d zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených 
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit smlouvu neukládá. Poskytovatel je 
oprávněn materiály získané v souvislosti s projektem (např. fotodokumentaci akce) 
včetně materiálů poskytnutých Příjemcem použít pro své potřeby (zejména 
k propagaci).  

16. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od 
jejího uzavření. 

17. Příjemce se zavazuje zajistit, že při přípravě, realizaci a propagaci projektu 
specifikovaného v čl. I. této smlouvy nebudou užita protiprávní jednání spočívající 
v nerespektování autorských či jiných práv třetích osob či jiné nevhodné způsoby 
obtěžující fyzické a právnické osoby. 
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18. Poskytnutím dotace se nezakládá nárok na poskytnutí další dotace v případě, 
že dotovaná akce bude pokračovat v dalších letech.  

19. Poskytovatel je oprávněn provádět prostřednictvím KÚPK kontrolu užití účelové 
dotace dle příslušných ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů.  

20. Podpora na základě předmětné smlouvy je poskytována v souladu s nařízením 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 
24. 12. 2013, s. 1).  

 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Příjemce i Poskytovatel 
obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlasení 
smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé 
a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není zdánlivým 
právním jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím obsahem. 

5. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo 
nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. 
Toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů 
nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a 
smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.      

    

 

Klatovy dne 21. 9. 2022  Plzeň dne 15. 9. 2022 
 

Příjemce:  Poskytovatel: 
 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Šimáček 
 starosta 

 Rudolf Špoták 
Hejtman 
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Č. j.: PK-BKŘ/1828/22  

Spis. zn.: ZN/44/BKŘ/22 

Počet výtisků: 2 

Číslo výtisku: 2 

Počet listů: 4 

Za správnost: 

Vedoucí odboru Ing. Radek Svoboda 

Právník JUDr. Helena Lucáková 

Kompetence na 
základě: 

Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje  č. 852/22 ze dne 5. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


