
1 

 

 
 

Krajský úřad Pardubického kraje – odbor školství 
se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
bankovní spojení:
zastoupený vedoucím odboru Mgr. Martinem Kissem (dále jen „krajský úřad“), 

 
      a 
 

Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.  
se sídlem Pardubice, Komenského 432, PSČ 530 03 
IČ: 25 916 092  
bankovní spojení:  
zastoupená ředitelkou Mgr. Miluší Horskou (dále jen „právnická osoba“) 

 
 

uzavírají podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dle 
§ 161 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto 

 
 

Smlouvu o poskytnutí dotace č. OŠ/18/20067 
 

 
Čl. I 

 
1. Předmětem smlouvy je poskytování dotace ze státního rozpočtu na školní rok 

2018/2019, kterou je právnická osoba oprávněna využít k financování neinvestičních 
výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami 
a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním 
přímo souvisí, nebo zajišťováním ústavní a ochranné výchovy nebo preventivně 
výchovné péče ve školských zařízeních a s běžným provozem školy a školského 
zařízení. U právnických osob, které poskytují vzdělávání a školské služby pro děti, 
žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, 
závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými 
vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, 
lze dotaci využít i na neinvestiční výdaje související s rehabilitací. 

 
2. Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci 

uzavřené po 1. lednu 1997 a reklamy.  
 
 
 

Čl. II 
 
Smluvní strany konstatují, že podmínky pro poskytnutí dotace uvedené v § 2 a 3 zákona 
byly splněny, neboť: 
1. právnická osoba předložila žádost o poskytnutí dotace krajskému úřadu dne 

15. 1. 2018  
2. právnická osoba předložila krajskému úřadu vyúčtování dotace za předchozí školní 

rok dne 9. 10. 2017 
3. právnická osoba předložila krajskému úřadu výroční zprávu o činnosti za předchozí 

školní rok dne 12. 10. 2017 
4. právnická škola předložila krajskému úřadu rozbor hospodaření za předchozí školní 

rok dne 9. 10. 2017 
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5. právnická osoba předložila krajskému úřadu informaci o projednání výroční zprávy 
o činnosti školy ve školské radě dne 12. 10. 2017 

      
 
 

Čl. III 
 

Na základě splnění podmínek uvedených v čl. II stanoví krajský úřad právnické osobě 
procentní podíl z normativů stanovených MŠMT podle skutečného počtu dětí, žáků nebo 
studentů ve škole nebo ve školském zařízení v uvedeném školním roce, nejvýše však do 
počtu uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy nebo školského zařízení do školského 
rejstříku na: 
 

 
1. činnosti výchovně vzdělávací: 
 
škola/školské zařízení předpokl. počet % 
  žáků 
 
ZŠ  77 60 
ZŠ speciální 65 80 
Přípravný stupeň ZŠ speciální  6 50 
(za podmínky, že bude udělen souhlas krajského úřadu  
ke zřízení přípravného stupně ZŠ speciální dle § 48a odst. 1 
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  
vyšším odborném a jiném vzdělávání) 
 
Školní družina 112 50 
 
 

 
škola kód oboru název studijního forma  předpokl. počet % 

oboru studia žáků 
 
 
PrŠ 7862C01 Praktická škola jednoletá denní 9 80 

 7862C02 Praktická škola dvouletá denní 21 80 
 
 
 

2. činnosti stravovací: 
 
školské zařízení předpokl. počet % 

  žáků 
 

ŠJ – výdejna stravovaní ZŠ  125 50 
 stravovaní SŠ  30 50 

 
 

3. pedagogicko psychologické poradenství:  
 předpokl. počet % 

 potenciál. klientů 
 
SPC  1 480 50 
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Čl. IV 

 
1. Krajský úřad může v průběhu školního roku, kdy je dotace poskytována, ji snížit, 

nebo ji může poskytnout na kratší období a nebo ji zvýšit v souladu s regulačními 
opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr 
financí. 

 
2. Krajský úřad může v průběhu školního roku, kdy je dotace poskytována, ji snížit, 

nebo ji může poskytnout na kratší období, také pokud právnická osoba nepředloží 
krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti  kalendářního roku 
postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování finančních vztahů se 
státním rozpočtem. 

 
3. Právnická osoba se touto smlouvou zavazuje, že v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a c) 

zákona předloží vyúčtování poskytnuté dotace a rozbor hospodaření s dotací za 
uplynulý školní rok postupem a podle osnovy stanovené MŠMT zveřejněné ve 
Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit 6-7/2017. 

 
4. Krajský úřad poskytuje dotaci převodem finančních prostředků na bankovní účet 

právnické osoby uvedený v záhlaví této smlouvy. Dotace se poskytuje na školní rok 
zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, nejpozději poslední den prvního 
měsíce prvního, druhého a třetího čtvrtletí a patnáctý den druhého měsíce čtvrtého 
čtvrtletí. 

 
5. Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu dětí, žáků nebo studentů ve 

srovnání s počtem, na který se poskytuje dotace, právnická osoba neprodleně tuto 
skutečnost písemně oznámí a zároveň hodnověrně prokáže krajskému úřadu. Dotace 
se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či 
nedoplatku, a tento je vyúčtován podle § 6 odst. 7 zákona. 

 
 
 

Čl. V 
 

1. Krajský úřad může odstoupit od smlouvy, zjistí-li v průběhu školního roku Česká 
školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán vážné nedostatky v činnosti právnické 
osoby. Odstoupením krajského úřadu od smlouvy se smlouva ruší ode dne 
následujícího po doručení odstoupení právnické osobě. 

 
2. Smlouva rovněž zaniká dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o výmazu právnické osoby 

ze školského rejstříku.  
 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv z nich může v souladu s § 167 

správního řádu podat návrh na zrušení této veřejnoprávní smlouvy. Smlouva v tomto 
případě zaniká dnem, kdy písemný souhlas smluvní strany došel té smluvní straně, 
která návrh na zrušení podala.  

 
4. Případný přeplatek dotace vzniklý v návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 1, 2 

a 3 tohoto článku je právnická osoba povinna vrátit na účet krajského úřadu uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo k ukončení této 
smlouvy způsoby v tomto článku uvedenými.   
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Čl. VI 

 
1. Poskytnutou dotaci nebo její příslušnou část je právnická osoba povinna dále vrátit na 

účet krajského úřadu do 15 dnů po obdržení písemné výzvy, jestliže: 
a) dotace nebo její část byla použita v rozporu s účelem, pro který byla 

poskytnuta, 
b) dotace nebo její část byla získána na základě nepravdivých údajů, 
c) dotace nebo její část byla poskytnuta na období, kdy právnická osoba nebyla 

zařazena ve školském rejstříku, 
d) dotace nebo její část byla poskytnuta v rozporu s údaji zapsanými u právnické 

osoby ve školském rejstříku.  
 

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

 
 
 

Čl. VII 
 

1. Právnická osoba se zavazuje vytvořit podmínky pro kontrolu hospodaření 
s přidělenou dotací prováděnou krajským úřadem, Českou školní inspekcí, 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, popřípadě jiným kompetentním 
orgánem. 

 
2. Právnická osoba se zavazuje oznámit krajskému úřadu jakékoliv změny v údajích 

uvedených v záhlaví této smlouvy (jedná se zejména o změnu názvu právnické 
osoby, změnu sídla právnické osoby, změnu bankovního účtu a změnu statutárního 
orgánu právnické osoby), a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.      

 
 
 

Čl. VIII 
 

1. Poskytování dotace dle této smlouvy se řídí zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování 
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) a § 161 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
2. Právnická osoba bere na vědomí, 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) zveřejněna v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy krajský úřad bezodkladně 
informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý 

den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  
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5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti od 1. 9. 2018. 

 
 
 
Pardubice  26. 1. 2018               Pardubice  26. 1. 2018  
 
 
Za krajský úřad:                Za právnickou osobu: 
 
 
 

 
 
 
 

 
……………………………………..   …………………………………… 
            vedoucí odboru           ředitelka 

 


