
Smlouva č. 2018/00832/OI 

Smlouva o poskytování informačního systému pro správu dotací 
pro Městskou část Praha 3  

 
 
Název:   Městská část Praha 3  
se sídlem:   Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 
zastoupená:   Mgr. Alexanderem Bellu, starostou 
IČO:    00063517 
DIČ:    CZ00063517 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu:   27-2000781379/0800 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
Název:   Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.  
se sídlem:   Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000 
zastoupená:  Bc. Tomášem Kalivodou, předsedou představenstva, a Mgr. 

Ladislavem Kolářem, členem představenstva 
IČO:    28533062 
DIČ:    CZ28533062 
Bank. spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
č. účtu:   226557362/0300 
 
(dále jen „poskytovatel“)  
 
Poskytovatel a objednatel dále jen jako „smluvní strany“, nebo samostatně jako „smluvní 
strana“ 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování informačního 
systému pro správu dotací pro Městkou část Praha 3 (dále jen „smlouva“) v souladu 
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
 

 
I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele:  

 poskytovat pro objednatele informační systém pro správu dotačních titulů 
(programů) vyhlašovaných objednatelem a pro sběr žádostí o poskytnutí 
finančních prostředků v rámci těchto dotačních titulů a dále poskytovat 
technickou údržbu informačního systému (dále jen „Služby“). Specifikace 
informačního systému je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel má právo požadovat od poskytovatele 
poskytnutí další činnosti, a to nad rámec Služeb obsažených v čl. I odst. 1 této smlouvy 
(dále jen „Víceslužby“). Poskytování Víceslužeb bude probíhat na základě dílčích 
objednávek vystavených objednatelem za tímto účelem. Podrobná specifikace 
Víceslužeb, včetně jejich ocenění, je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí 
této smlouvy (dále jen „Ceník“).  
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3. Kde se dále v této smlouvě hovoří o Službách, míní se tím dle povahy věci i Víceslužby. 

4. Závazkem objednatele je platit poskytovateli za řádně poskytované Služby cenu ve výši 
a způsobem uvedeným v čl. III. této Smlouvy. 

 
II. 

Doba a místo plnění smlouvy 

1. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Služeb dle čl. I. odst. 1 této smlouvy na 
základě písemné výzvy objednatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po doručení 
této písemné výzvy.  

2. Víceslužby dle čl. I. odst. 2 této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat ve 
vzájemně odsouhlasených termínech dle objednávky. 

3. Služba je provozována na technických prostředcích v sídle dodavatele a poskytována 
prostřednictvím sítě internet.   

 
III. 

Cena a platební podmínky 

1. Cena za předmět plnění je stanovena následovně:  

Položka Cena bez DPH 

poskytování informačního systému pro 
správu dotačních titulů (programů) 
objednatele včetně technické údržby, dle čl. I. 
odst. 1 této smlouvy, a to pro funkce 
specifikované v příloze č. 1 smlouvy 

 

 

25 000,- Kč/ měsíc 

(paušální cena) 

 

2. Paušální cena za poskytnutí Služby dle čl. I. odst. 1. této smlouvy a cena za Víceslužby 
poskytnuté na základě dílčích objednávek dle čl. I. odst. 2 této smlouvy je hrazena 
měsíčně, a to základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“). Poskytovatel 
je oprávněn vystavit fakturu na cenu za Služby a Víceslužby poskytnuté v daném 
kalendářním měsíci vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž byly 
Služby či Víceslužby poskytovány.  

3. K faktuře, jejímž předmětem jsou poskytnuté Víceslužby, musí být přiloženo podrobné 
vyúčtování Víceslužeb poskytnutých v daném měsíci, odsouhlasené oprávněným 
zástupcem objednatele, které bude obsahovat minimálně datum poskytnutí Víceslužby, 
její specifikaci, časový rozsah (bude účtována každá započatá čtvrthodina) a odpovídající 
sazbu dle Ceníku. 

4. Součástí smluvní ceny dle čl. III. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy jsou ceny, práce, 
dodávky, služby, pojištění, poplatky, licenční poplatky a náklady, nezbytné pro řádné a 
úplné splnění předmětu plnění této smlouvy, včetně nákladů spojených s účastí 
poskytovatele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. 

5. Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a informace povinně uváděné na 
obchodních listinách na základě § 435 OZ. Faktury budou vystaveny se splatností 30 dní 
ode dne jejich doručení objednateli. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  
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6. Objednatel je oprávněn vrátit poskytovateli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních tohoto článku smlouvy nebo která bude 
obsahovat vyšší cenu za Víceslužby, než jaké byly skutečně v daném období poskytnuty. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn, nikoliv však povinen, fakturu poskytovateli 
před uplynutím doby splatnosti vrátit, poskytovatel je povinen fakturu či vyúčtování 
Víceslužeb opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury se přerušuje doba splatnosti 
a nová doba počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury nebo nově 
vyhotovené faktury.  

7. Faktury budou zasílány na adresu objednatele v listinné podobě, případně elektronicky 
prostřednictvím datové schránky.  

8. Cena bude poskytovateli zaplacena bezhotovostní formou, tj. převodem na jeho 
bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 

 
IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na 
své nebezpečí a po celou dobu trvání smlouvy objednateli poskytovat Služby. 
Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat Služby objednateli bez právních a faktických 
vad. 

2. Poskytovatel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného 
výsledku při poskytování Služby, a to prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností. 

3. Při realizaci plnění postupuje poskytovatel samostatně, je však vázán případnými 
písemnými pokyny objednatele. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu 
písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení plnění. Pokud 
nevhodné pokyny brání v řádném provádění plnění, je poskytovatel povinen v nezbytně 
nutném rozsahu přerušit provádění plnění do doby změny pokynů objednatele nebo 
písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění plnění dle svých pokynů.  
Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění plnění.  

4. Poskytovatel je povinen v průběhu poskytování Služby dodržovat obecně závazné 
předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí 
a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele. 

5. Poskytovatel je povinen v průběhu provádění plnění neprodleně informovat objednatele o 
všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na poskytování Služby. 

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat s poskytovatelem a poskytovat mu veškerou 
nutnou součinnost potřebnou pro řádné poskytování Služby dle této Smlouvy. Objednatel 
je povinen informovat poskytovatele o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl 
a které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.  

7. Pokud objednatel zjistí, že poskytovatel poskytuje Služby v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby poskytovatel odstranil v objednatelem 
stanovené lhůtě vzniklé vady a Služby poskytoval řádným způsobem. Tato lhůta musí být  
stanovena přiměřeně s ohledem na obvyklou časovou náročnost odstranění vzniklé vady. 

8. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli sjednanou cenu dle čl. III. této smlouvy. 

9. Bez souhlasu poskytovatele není objednatel oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do 
programového vybavení, provádět jeho změny nebo úpravy ani jej užívat jinak než 
v souladu s touto smlouvou.  



4 

10. Poskytovatel je po písemném upozornění objednatele, učiněném v dostatečném 
předstihu, oprávněn pozastavit poskytování Služeb na dobu nezbytně nutnou (max. však 
24 hod) z důvodu nutné údržby informačního systému. Jedná se zejména o aktualizace 
operačních, aplikačních a databázových systémů potřebné pro jejich řádné fungování. 
Jestliže objednatel sdělí poskytovateli, že pozastavení/přerušení poskytování Služeb je 
v určité době pro objednatele nevhodné, či neakceptovatelné, nesmí poskytovatel 
poskytování Služeb po takovém upozornění v dané době pozastavit/přerušit. 
 

11. Poskytovatel neodpovídá za obsahovou část Služby. Obsahovou část Služby se 
zavazuje dodat objednatel. Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné 
nosiče, která vznikla či vzniknou při poskytování Služby podle této smlouvy, jsou ve 
výlučném vlastnictví objednatele.  

12. Poskytovatel se zavazuje, že informace poskytnuté objednatelem ústně, v listinné formě 
či na technických nosičích informací apod., ani jakékoliv technické nebo jiné podklady, 
získané od objednatele při plnění této smlouvy, nepoužije pro jiné než touto smlouvou 
stanovené účely, ani je neposkytne nebo k nim neumožní přístup třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Tento závazek se vztahuje na všechny 
zaměstnance poskytovatele, jakož i na další spolupracující osoby či poddodavatele, kteří 
se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy a seznámí se s výše uvedenými 
informacemi nebo budou držiteli zmíněných podkladů či nosičů a poskytovatel je povinen 
zajistit jeho plnění i těmito třetími osobami. Tento závazek bude trvat po dobu platnosti 
této smlouvy a následně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Ve vztahu ke třetím 
osobám je poskytovatel povinen zajistit řádné plnění tohoto závazku. 

13. Dojde-li na straně poskytovatele při plnění této smlouvy k jakémukoliv zpracovávání 
osobních údajů, je poskytovatel povinen zajistit a učinit veškerá možná opatření k tomu, 
aby poskytovatel a všechny osoby podílející se na plnění této smlouvy na jeho straně 
postupovaly při zpracovávání osobních údajů plně v souladu s platnou právní úpravou, a 
to včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

 
V. 

Záruka za jakost a sankce 

1. V případě výskytu vady, která brání řádnému užívání Služby ze strany objednatele, se 
poskytovatel zavazuje tuto vadu neprodleně odstranit, a to bez nároku na navýšení ceny, 
nejdéle však do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o vadách ze strany 
objednatele, nestanoví-li objednatel písemně lhůtu delší. 

2. V případě, že poskytovatel poruší svou povinnost dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy, bude 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení 
s úplným odstraněním závadného stavu.  

3. V případě, že poskytovatel poruší, resp. nesplní povinnost dle čl. IV. odst. 10 a12 této 
Smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
případ takového porušení, resp. nesplnění povinnosti. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k úhradě.  

5. Objednatel má právo na náhradu škody v plné výši vzniklé porušením či nesplněním 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.  
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6. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury objednatelem je poskytovatel, 
který řádně splnil své povinnosti, oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje poskytovatele povinnosti splnit závazek utvrzený 
smluvní pokutou. 

8. V případě, že bude objednateli uložena jakákoliv sankce v důsledku jednání 
přičitatelného straně poskytovatele, zejména v případě porušení povinnosti dle čl. IV. 
odst. 13 této smlouvy, je poskytovatel povinen objednateli takovou sankci, včetně jejího 
příslušenství, v celém rozsahu a bezodkladně uhradit.  

 
VI. 

Náhrada škody 

1. Poskytovatel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli porušením 
povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů. Poskytovatel odpovídá 
zejména za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody způsobené 
jiným protiprávním činem a škody vzniklé v důsledku vadného plnění.  

2. Poskytovatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení a zmírnění škody 
vzniklé plněním předmětu této smlouvy. 

3. Povinnosti k náhradě škody se poskytovatel zprostí, pokud v souladu s ustanovením 
§ 2913 odst. 2 OZ prokáže, že mu ve splnění povinnosti podle této smlouvy zabránila 
mimořádná a nepředvídatelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

4. Poskytovatel před podpisem této smlouvy předal objednateli kopii pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 
s prováděním jeho podnikatelské činnosti ve výši horní hranice pojistného plnění 
minimálně 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Poskytovatel je povinen mít v 
účinnosti pojistnou smlouvu po celou dobu poskytování Služby. 

 
VII. 

Doba trvání smlouvy a způsoby ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí kterékoliv ze 
smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začíná běžet první 
den následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně, a dalšími způsoby 
stanovenými OZ.  

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě 
a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení smlouvy. 

4. Za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem, které je důvodem pro odstoupení 
smlouvy ze strany objednatele, se považuje porušení povinností poskytovatele, které 
nebude odstraněno ani do 30 kalendářních dní od doručení písemné výzvy objednatele.  

5. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy 
ze strany poskytovatele, se považuje prodlení objednatele s úhradou faktury o více jak 30 
kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen.  

6. V případě odstoupení podle odst. 4 tohoto článku smlouvy je po marném uplynutí 
příslušné lhůty objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez 
jakýchkoliv sankcí ze strany poskytovatele. 
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7. V případě odstoupení podle odst. 4 tohoto článku smlouvy má objednatel nárok na 
náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se 
zajištěním náhradního plnění.  

8. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo poskytovatele, vyplývající z této 
smlouvy, je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté. 

9. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí obsahovat odkaz na ustanovení 
této smlouvy, či příslušných právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy 
odstoupit.  

10. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.  

11. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

 
VIII. 

Oprávněné osoby 

1. Komunikace mezi poskytovatelem a objednatelem bude probíhat výhradně 
prostřednictvím následujících osob oprávněných jednat ve věcech plnění této smlouvy:  

 poskytovatel:  

Ing. Luboš Kubina,  

Ing. Martin Koutek,  

 objednatel:  

Tomáš Hilmar, 

Mgr. Alena Gotmanovová,  

2. Oprávněné osoby zastupují smluvní stranu s výjimkou změn nebo ukončení této 
smlouvy. 

3. Oprávnění zástupci smluvních stran jsou oprávněni jednostranně změnit oprávněné 
osoby, jsou však povinni na takovou změnu druhou stranu písemně předem upozornit. 
Změna oprávněných osob nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona 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.   

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.  

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných číslovaných 
dodatků.  

4. V případě, že by se některé ustanovení této smlouvy stalo neplatným či neúčinným, 
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní 
strany se ho zavazují po vzájemné dohodě nahradit jiným ustanovením, blížícím se svým 
obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.  
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5. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou řešeny výhradně 
před českými obecnými soudy a podle práva ČR. Nelze-li z jakéhokoliv důvodu určit 
příslušný soud, pak takovým příslušným soudem bude Městský soud v Praze. 

6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou, nebo upravené jen částečně, se 
řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy a objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.  

8. Uveřejnění smlouvy dle zákona 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, zajistí objednatel.  

9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí 
jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy 
svých oprávněných zástupců. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace plnění a příloha č. 2 – Ceník. 

 

 

V Praze dne .....................      V Praze dne ..................... 

 

 

 

………………………….     …………………………… 

Mgr. Alexander Bellu      Bc. Tomáš Kalivoda  
starosta       předseda představenstva 
 
 
 
 
        …………………………… 

Mgr. Ladislav Kolář 
člen představenstva 
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování informačního systému pro správu 

dotací pro Městskou část Praha 3 – specifikace informačního systému  

Specifikace služeb 

Automatizace sjednocení a zpracování procesů od podání žádosti až po zaslání výsledku 

stanoviska k žádosti a výši schválené dotace. 

Validace vstupních dat, ověření u státní autority, převzetí dat od státních autorit ve vstupních 

formulářích, stanovení kritérií a jednotlivé výpočty nutné k rozhodování. 

 

Objekty informačního systému pro správu dotací 

Základním objektem informačního systému pro správu dotací (dále jen informačního 

systému) je evidence právního subjektu žádajícího o dotaci (dále jen žadatel) a evidence 

jednotlivých projektů přihlášených do řízení o dotaci (dále jen žádost).  

Evidence žadatelů shromažďuje všechny potřebné údaje o právním subjektu, který žádá 

o dotaci. Žadatele členíme do tří skupin: 

1) Osoba fyzická nepodnikající 

Základním předpokladem je jednoznačná identifikace fyzické osoby včetně kontroly 

unikátnosti programem.  Identifikace by měla být postavena na shodě jména, 

příjmení, data narození a adresy trvalého pobytu (v žádném případě nelze využít RČ) 

2) Osoba fyzická podnikající 

Základním předpokladem je IČ (identifikační číslo subjektu) a jeho základní kontrola 

a doplnění relevantních dat z informačního systému ARES, který provozuje 

ministerstvo financí. 

3) Osoba právnická 

Základním předpokladem je IČ (identifikační číslo subjektu) a jeho základní kontrola 

a doplnění relevantních dat z informačního systému ARES (dále jen státní autorita 

IČ), který provozuje ministerstvo financí. 

Rychlý přehled 

Frontend – klientská část (žadatelé) Administrační část 

1. Založení účtu 1. Příjem žádosti 

2. Založení žádosti 2. Formální kontrola (Formální kontrolor) 

3. Editace/Vyplnění žádosti 3. Hodnocení (hodnotitel) 

4. Odeslání žádosti 4. Uzavření hodnocení (tajemník komise) 

5. Export PDF (tisk, fyzické předání na úřadu  5. Návrh výše dotace 

MČ Praha 3) 6. Zadání výsledné výše schválené dotace 

6. Nahlášení akce/díla 7. Kontrola nahlášení akce/díla 

 
Frontend – klientská část (žadatelé) 
 
1. Založení účtu 
Klient zakládá účet v systému. 
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2. Založení žádosti 
Klient (resp. Uživatel klienta) založí novou žádost. 
 
3. Editace/Vyplnění žádosti 
Klient (resp. Uživatel klienta) vyplní veškeré potřebné záležitosti žádosti. 
 
4. Odeslání žádosti 
Klient (resp. Uživatel klienta) odešle žádost ke zpracování. 
 
5. Export PDF 
Klient udělá export PDF dokumentu žádosti a jako takovou ji opatří úředně ověřeným 
podpisem a tu, včetně veškerých příloh fyzicky předá MČ Praha 3. 
 
6. Po schválení výše dotace je Klient (žadatel) povinen nahlásit termíny konání akce, 
popř. termín 
vyhotovení díla, včetně dalších vyžadovaných údajů. 

Administrační část 
 
1. Příjem žádosti 
Jakmile klient na Frontend části aplikace učiní krok 4 (tj. odeslání žádosti), objeví se tato 
žádost 
v administračním rozhraní systému. 
 
2. Formální kontrola 
Uživatel administrační části s právy „Formální kontrolor“ vyhodnotí, zdali žádost splňuje 
veškerá pravidla pro podání žádosti. V případě, že pravidla nejsou splněna žádost buď 
zamítne či ji vrátí k doplnění klientovi. Ten má následně nějaký čas na doplnění žádosti a 
jejímu opětovnému odeslání do systému ke kontrole. 
 
3. Hodnocení 
Uživatel administrační části s rolí „Hodnotitel“ vyhodnotí příslušnou žádost dle stanovených 
kritérií pro daný Program dotačního fondu. 
 
4. Uzavření hodnocení 
Uživatel administrační části s rolí „tajemník komise“ po stanoveném termínu ukončí 
hodnocení 
žádostí tím, že zapíše výslednou „známku“ do systému k žádosti a potvrdí ji. 
 
5. Návrh výše dotace 
Uživatel administrační části s rolí „předseda výboru“ vyplní navrhovanou výši přidělené 
dotace/půjčky. 
 
6. Zadání výsledné výše schválené dotace 
Uživatel administrační části s rolí „Tajemník výboru“ vyplní výslednou výši schválené 
dotace/půjčky. 
 
 
7. Kontrola nahlášení akce/díla 
Uživatelé administrační části s rolí „formální kontrolor“ mají v gesci kontrolovat povinnost 
klienta nahlásit termín konání akce (či termín vyhotovení díla). 
 

Podrobný popis workflow kroků 

Proces registrace žadatele 
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Je rozdělena dle registrujících se subjektů na fyzickou osobu – nepodnikající, fyzickou osobu 
podnikající a právnickou osobu. 
 

Pro žadatele o registraci jsou k dispozici dle pozice subjektu tři druhy formulářů: 

1) Formulář fyzické osoby nepodnikající 

2) Formulář fyzické osoby podnikající 

3) Formulář právnické osoby 

 
Účet 
Účtem je myšlena jednotka (fyzická osoba, právnická osoba), která žádá o dotaci pomocí 
systému. 
 
Základní informace o účtu se uchovávají v databázové tabulce „účty“. 
 
Dle specifikace, zdali se jedná o fyzickou osobu nepodnikající, fyzickou osobu – podnikatele, 
či právnickou osobu jsou další údaje strukturovány dle níže popsaných pravidel. 
 
Uživatelé 
K účtu lze nadefinovat jednotlivé uživatele, kteří k němu mají přístup a kteří mohou zakládat, 
editovat či podávat žádosti o dotace. K uchování informací uživatelů účtu slouží db tabulka 
„uživatele“. 
 
Při registraci jsou automaticky vytvořeni uživatelé dle následujících pravidel: 
1) Pro fyzické osoby – nepodnikající 
    Vytvořen automaticky jeden uživatel 
2) Pro fyzické osoby – podnikající 
     Vytvořen automaticky jeden uživatel 
3) Pro právnické osoby 

Uživatel vytvořen pro každou osobu, jež je dle veřejného rejstříku právnických a fyzických 
osob oprávněnou/zastupující osobou. 
 

ARESConnector 

Pro získání dat z veřejného obchodního rejstříku ARES je používána knihovna 
ARESConnector. 
 
 
 
 
 
Založení žádosti 
 
Klient vybere, o jaký typ žádosti má zájem. 
a) Žádost – Dotační fond 
b) Žádost – Fond obnovy a rozvoje 

Žádost – Dotační fond 
Žádost pro Dotační fond je složena ze 6ti kroků: 
 

1. Základní informace  
Obsahuje základní nezbytné údaje pro založení projektu. 

‐ Název projektu 
‐ Název dotačního programu 
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‐ Účel dotačního programu 

‐ Vymezení/Charakteristika účelu použití dotace 
Po odeslání se žádost založí, bude mít v systému přidělené ID. 
Následně je již možné editovat další kroky. 
 

2.  Definice projektu  
Formulář obsahuje následující položky: 
‐ Účel, obsah a cíl projektu, zdůvodnění a předpokládaný přínos 

‐ Cílová skupina 
‐ Vztah projektu k MČ Praha 3 

‐ Předpokládané termíny zahájení a ukončení 
‐ Dosavadní činnost žadatele 

‐ Konkrétní účel použití fin. prostředků v souladu s rozpočtem a zásadami pro 
příslušný dotační program. 
 

3.  Rozpočet projektu  
Obsahuje formulář pro zadání kompletního detailního rozpočtu projektu, pro který je 
žádost podávána. 
‐ Rozpočet projektu 
o Celkové náklady na projekt (automaticky dopočítáváno) 
o Celkové výnosy projektu (automaticky dopočítáváno) 
o Požadovaná výše dotace 
‐ Vlastní zdroje (např. sponzor) 
(žadatel o dotaci zde vyplňuje finanční prostředky, které získá z vlastních zdrojů – 
neomezený 
počet řádků, které lze vyplnit. Automaticky se dopočítává celková výše vlastních 
zdrojů) 
o Název zdroje 
o Částka 

‐ Plánované výnosy 
(žadatel vyplňuje položkový rozpis plánovaných výnosů. Neomezený počet řádků, 
které lze 
vyplnit. Automaticky se dopočítává celková částka výnosů) 
o Název položky 
o Částka 
‐ Plánované náklady 
(žadatel vyplňuje položkový rozpis plánovaných nákladů na projekt. Neomezený 
počet řádků, 
které lze vyplnit. Automaticky se dopočítává celková částka nákladů) 
o Název položky 
o Částka 

‐ Bilance rozpočtu (výnosy mínus náklady) (automaticky vypočteno) 
 

4. Přehled obdržených dotací  
Formulář, ve kterém žadatel vyplňuje veškeré obdržené dotace za poslední 2 roky 
před dotačním období, pro které vyplňuje žádost. 
 
Položkově vyplní název projektu a výši dotace, které získal od: 

‐ Ministerstva ČR 
‐ MHMP 

‐ MČ Praha 3 
‐ Zahraničních zdrojů 
 

5. Přílohy  
V systému pro podání žádosti o dotaci existují 2 typy (resp. 2 způsoby přidání) příloh. 
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1.  Nahráním souboru jako přílohy. 
2.  Vyplněním přílohy (formuláře) 

 
6. Rekapitulace 

V tomto kroku žadatel vidí celou žádost tak, jak bude vygenerována a předána 
systému. V případě, že jsou vyplněny všechny náležitosti žádosti a jsou nahrány 
všechny povinné přílohy je možné žádost odeslat ke zpracování. V opačném případě 
žádost odeslat nelze a žadateli je zobrazen výčet toho, co zbývá k vyplnění/doplnění. 
 
V každou chvíli vyplňování žádosti je možné vygenerovat finální PDF, které slouží 
jako náhled finální verze. Stránky tohoto dokumentu jsou opatřeny tvz. Watermark 
textem ve znění „Pracovní verze“. Tuto verzi není možné fyzicky odevzdat v 
podatelně. 
 
Po odeslání žádosti již není možné žádost editovat. Vygenerované PDF je pak finální, 
bez přidaného textu watermark a slouží k fyzickému vytištění, opatření dokumentu 
úředně ověřeným podpisem a fyzickému předání v podatelně MČ Praha 3. 

 

Ohlášení akce/díla 
 
Žadatel, který obdrží dotaci má povinnost podat informaci o průběhu realizace projektu 
prostřednictvím oznamovacího elektronického formuláře Ohlášení celoroční 
činnosti/akce/díla na adrese http://dotace.praha3.cz. 
Pro tento účel slouží jednoduchý formulář, který žadatel vyvolá kliknutím na ikonu u příslušné 

žádosti. 

 
Administrační část 
 
Administrační část je část systému sloužící k přehledu a práci s přijatými žádostmi úřadem. 
 
Administrační část se skládá ze 4 základních částí: 

1) Katalog subjektů 
 
2) Přehled žádostí 

a) Dotační Fond 
b) Fond obnovy a rozvoje 

 
3) Uživatelé 

Správa uživatelů administrační části systému. Modul pro správu uživatelů 
administrační části systému. 
V modulu lze editovat/vytvořit nového uživatele a přiřadit mu role. 

 
4) Nastavení dotací 

Nastavení dotačního období. 
 
 
Katalog subjektů 
Katalog založených účtů. Tabulka (komponenta Grido) s výpisem účtů. Výčet lze vyhledávat 
dle Názvu subjektu, IČ a adresy. 
 
Uživatelé 
Modul pro správu uživatelů administrační části systému. V modulu lze editovat/vytvořit 
nového uživatele a přiřadit mu role. 
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Přehled žádostí 
V závislosti na přiřazené roli uživatele se uživateli zobrazí „jemu přidružený“ fond (Dotační 
fond či Fond obnovy a rozvoje), program (pro Dotační fond) a jeho role. 
 
Základní tabulka (komponenta Grido) obsahuje následující údaje: 

‐ ID žádosti 
‐ Název 

‐ Číslo jednací (v tuto chvíli se nepoužívá) 
‐ Účel (pouze v případě Dotačního fondu) 

‐ Žadatel 
‐ Odkaz na detail žádosti 
 
V závislosti na Roli se pak zobrazují další údaje: 
Formální kontrolor 

‐ Status (splňuje, nesplňuje, vrátit k doplnění) 
‐ Ohlášeno (pro účely kontroly povinnosti „Nahlášení díla/akce“) 

‐ Datum odeslání žádosti do systému 
Hodnotitel 

‐ Ohodnoceno (pro přehled, zdali uživatel již žádost ohodnotil) 
Předseda komise/Tajemník komise 

‐ Průměrné hodnocení 
‐ Přiřazený počet bodů 

‐ Akce – Hodnocení (možnost zobrazit „Kdo a jak žádost hodnotil“) 
Člen výboru 

‐ Přiřazený počet bodů 

‐ Navrhovaná částka 
‐ Přiřazená částka 

Předseda výboru/Tajemník výboru 
‐ Přiřazený počet bodů (netýká se Fondu obnovy a rozvoje) 

‐ Navrhovaná částka 
‐ Přiřazená částka 

‐ Přiřadit výši dotace (tlačítko s ikonou ve sloupci “Akce”) 
 
Správa žádostí 
V této sekci je popsáno detailní workflow zpracování žádosti v administrátorské části 
systému. 
První role, která s žádostí pracuje je Formální kontrolor. 






