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S M L O U V A
o zvýšení dotace na školní rok 2018/2019

dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený RNDr. Jiřím Ortem, vedoucím oddělení středního a speciálního vzdělávání, odboru školství,
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 20095-813511/0710
(dále též jen „krajský úřad“)

a

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.
zapsaná ke dni 23. 3. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
14381
se sídlem: Černilovská 7/24, Rusek, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 18 583
Zastoupená jednatelkou ing. Helenou Jindrovou
bankovní spojení:
(dále jen „právnic

uzavírají podle § 162 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona
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, tuto veřejnoprávní smlouvu

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zvýšení dotace ze státního rozpočtu poskytované právnické osobě ve školním
roce 2018/2019, kterou je právnická osoba oprávněna použít pouze k běžnému provozu a k financování
neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním v souladu s § 1 zákona.

2. Zvýšení dotace ze státního rozpočtu se poskytne právnické osobě vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení zapsané do školského rejstříku.

Článek II.
Podmínky pro poskytnutí dotace

Smluvní strany konstatují, že podmínky zákona pro poskytnutí zvýšení dotace byly splněny, neboť
1. mezi Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a právnickou osobou byla uzavřena smlouva

o poskytnutí dotace na školní rok 2018/2019,
2. právnická osoba splňuje podmínky podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona,
3. právnická osoba má poslední hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné / dosahuje výsledků

hodnocení požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona,
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4. právnická osoba splňuje podmínky podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) zákona, tj. právnická osoba 
má poslední protokol o kontrole Českou školní inspekcí bez zjištěných závažných porušení platných 
právních předpisů, 

5. právnická osoba se zavazuje vynaložit celý svůj zisk za kalendářní rok 2018  
a 2019 na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol nebo školských zařízení uskutečňujících 
vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením i na rehabilitaci. 

 
 
 

Článek III. 
Výše, způsob poskytnutí a úprava dotace 

 
1. Dotace se poskytuje podle skutečného počtu žáků dle § 6 odst. 2  zákona. 

 
2. Na základě splnění podmínek uvedených v Článku II. zvýší Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

procentní podíl normativu stanovený podle § 4 odst. 5 zákona na procentní podíl stanovený podle § 5 
odst. 2 zákona u činnosti: 

 
a) výchovně vzdělávací: 
 

Kód 
Vykonávaná činnost 

Obor vzdělání 
Forma vzdělávání 

Předpokládaný 
počet žáků 

Zvýšení 
procentního 

podílu 

Konečná výše 
procentního 

podílu 

 Střední škola    

82-41-M/05 
Grafický design  
denní 

225 30 % 90% 

            
b) příplatky v relevantní výši procentního podílu podle typu postižení a finanční příplatky 

podpůrných opatření dle normované finanční náročnosti vymezené vyhláškou č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění         
– dle oprávněného nároku. 

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje stanoví procentní výši zvýšené dotace zvlášť pro jednotlivé obory 
vzdělání a vykonávané činnosti. 
 

3. Krajský úřad Královéhradeckého kraje může v průběhu roku, na který je zvýšená dotace ze státního 
rozpočtu poskytována, tuto dotaci snížit, nebo ji může poskytnout na kratší období než je čtvrtletí 
kalendářního roku v těchto případech:  

a) v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo 
ministr financí nebo 

b) pokud právnická osoba nepředloží Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje vyúčtování poskytnuté 
dotace za příslušný kalendářní rok podle skutečnosti, a to postupem stanoveným Ministerstvem 
financí pro zúčtování vztahů se státním rozpočtem. 

 
4. Krajský úřad Královéhradeckého kraje poskytuje zvýšení dotace převodem finančních prostředků 

na bankovní účet právnické osoby. 
 

5. Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně v počtu žáků ve srovnání s počtem, na který se 
poskytuje zvýšená dotace, právnická osoba neprodleně tuto skutečnost oznámí a hodnověrně prokáže 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Zvýšená dotace bude upravena od počátku čtvrtletí 
následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku nebo nedoplatku, a tento bude vyúčtován podle § 6 odst. 
7 zákona. 
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Článek IV. 
Povinnosti právnické osoby 

Právnická osoba je povinna: 

1. Používat dotaci ze státního rozpočtu hospodárně, efektivně a účelně. 
2. Zajistit oddělenou evidenci příjmu a čerpání finančních prostředků přidělených krajským úřadem. 
3. Dotaci finančně vypořádat. Způsob a termíny vyúčtování budou určeny krajským úřadem v příslušném 

pokynu k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých v roce 2018/2019.  
4. Vrátit nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace na účet krajského úřadu, ze kterého byla 

dotace odeslána. 
5. Odvést na účet krajského úřadu případné prostředky hrazené jako sankce za porušení rozpočtové 

kázně. 
6. Právnická osoba se zavazuje vytvořit podmínky pro kontrolu hospodaření s přidělenou dotací, 

prováděnou pracovníky krajského úřadu, Českou školní inspekcí, Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, popřípadě jiným kompetentním orgánem. Čerpání dotace je právnická osoba povinna 
doložit jednotlivými účetními doklady. 

7. Oznámit všechny změny v obchodním či jiném rejstříku oproti stavu, který byl předložen krajskému 
úřadu (např. změna sídla, změna majitele apod.) nejpozději do 10 dnů od dne, kdy změna nastala. 

 
 

Článek V. 
Porušení podmínek pro hospodaření s dotací 

 
1. V případech porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Krajský úřad může odstoupit od smlouvy o zvýšení dotace v následujících případech: 
a) probíhá řízení o vyřazení právnické osoby ze školského rejstříku, 
b) v průběhu školního roku jsou Českou školní inspekcí či jiným kontrolním orgánem zjištěny závažné 

nedostatky v činnosti právnické osoby, 
c) právnická osoba, která není obecně prospěšnou společností nebo školskou právnickou osobou, 

nedoloží vynaložení zisku na výdaje na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských 
zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci, 
potvrzené oprávněnou osobou (auditorem), a to nejpozději do 10. srpna následujícího kalendářního 
roku; poskytnutá zvýšená dotace v tomto případě podléhá ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 22 
odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, o neoprávněném použití finančních prostředků. 

 
            Smlouva se v případě odstoupení krajského úřadu od smlouvy ruší: 

 podle bodu a) dnem zahájení řízení, 
 podle bodu b) dnem zjištění České školní inspekce nebo jiného kontrolního orgánu, 
 podle bodu c) od počátku příslušného školního roku. 

 
3. Krajský úřad odstoupí od smlouvy o zvýšení dotace v případě, že odstoupil od smlouvy o poskytnutí 

dotace právnické osobě. V tomto případě je smlouva o zvýšení dotace ukončena ke stejnému datu jako 
smlouva o poskytnutí dotace. 
 

4. Zvýšení dotace nebo příslušnou její část právnická osoba vrátí na účet Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje do 15 dnů po obdržení písemné výzvy, jestliže zvýšení dotace nebo její část 

a) byla použita v rozporu s účelem, na který byla poskytnuta, 
b) byla získána na základě nepravdivých údajů, 
c) byla poskytnuta na období, kdy právnická osoba nebyla zapsána ve školském rejstříku. 

 
5. Pokud skutečnosti podle Článku V. bodu 4. budou zjištěny v kalendářních letech následujících po roce, 

ve kterém bylo zvýšení dotace poskytnuto, je právnická osoba povinna vrátit zvýšenou dotaci nebo její 
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část do státního rozpočtu včetně penále podle právního předpisu upravujícího hospodaření s prostředky 
státního rozpočtu.  

 
 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
1. Právnická osoba bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu a za podmínek uvedených v zákoně 

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, uveřejněna v registru smluv, 
a to nejpozději do 30 dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
 
 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
 

 
 
 
 

 
V Hradci Králové dne……………… 2018   V ……………………………………….. dne……………… 2018
   

 
Za krajský úřad:     Za právnickou osobu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------     -------------------------------- 
 

 


