
2018/04486/OSV/DSM

Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Olomoucký kraj
sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
tel./fax: 585 508 111
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
zastoupený: Ladislav Okleštěk, hejtman
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 27 – 4228330207/0100
(dále jen „poskytovatel“)

a

P-centrum, spolek

sídlo: Lafayettova 47/9

Olomouc

779 00 Olomouc 9

IČO: 60803291

DIČ: CZ60803291

zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Ostravě, odd. L, vložka 2896, zápis proveden
dne 1. 1. 2014

zastoupení: PhDr., Mgr. Dagmar Krutilová, ředitelka P-centra

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb na území
Olomouckého kraje v roce 2018 z finančních prostředků Olomouckého kraje. Dotace je
poskytována příjemci na výdaje specifikované v čl. II. odst. 5 této smlouvy
související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých sociálních služeb specifikovaných
v čl. II. odst. 1 této smlouvy (dále také jen „činnost“ či „projekt“). Výše dotace je určena
čl. II. této smlouvy, a to v souladu s Programem finanční podpory poskytování sociálních
služeb v Olomouckém kraji (dále jen „dotační program“) a jeho Podprogramem č. 2 –
Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb
nestátními neziskovými organizacemi, kterými je příjemce povinen se řídit, a které
schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/28/2017 ze dne
19. 6. 2017 ve znění změn schválených usnesením č. UZ/8/58/2017 ze dne 18. 12. 2017.

2. Dotaci poskytovatel poskytne příjemci za dále uvedených podmínek.
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3. Dotace je poskytnuta jako součást vyrovnávací platby poskytnuté na zajištění služby 
obecného hospodářského zájmu, jejímž poskytováním byl příjemce poskytovatelem 
pověřen.  

II. Výše, účel, čerpání a vyúčtování dotace 

1. Účelová dotace je určena výhradně k finančnímu krytí uznatelných výdajů (nákladů) 
sociálních služeb poskytovaných na území Olomouckého kraje.  
Výčet sociálních služeb podpořených z účelové dotace a výše účelové dotace:  

Příslušné 
ustanovení § 

zákona  
o sociálních 

službách 

Druh služby Identifikátor služby Výše dotace 

64 Služby následné péče 8526003  170 600 

37 
odborné sociální 

poradenství 6436814  248 800 

65 
Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 1777712  403 500 

2. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. II. odst. 1 této smlouvy jako dotace 
neinvestiční.  

3. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje (náklady) časově  
a věcně související s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta. 

4. Dotace bude příjemci poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den 
připsání finančních prostředků na účet příjemce. 

5. Dotace může být použita pouze na úhradu mzdových výdajů (nákladů) a s tím 
souvisejících odvodů, které dále splňují všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikly v období realizace služby, tj. v období od 1. 1. – 31. 12. 2018, 

b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle čl. I. této smlouvy, ostatními 
podmínkami této smlouvy a podmínkami dotačního programu, 

c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční 
kontrole,  

d) byly příjemcem uhrazeny do 20. 1. 2019.   

6. Příjemce je povinen nejpozději do 15. 2. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování 
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty 
podána poštovní zásilka adresovaná poskytovateli, která obsahuje vyúčtování poskytnuté 
dotace, držiteli poštovní licence.  
Od celkových výdajů (nákladů) vynaložených na účel poskytnutí dotace dle čl. II. odst. 1. 
této smlouvy příjemce odečte veškeré příjmy, které obdržel v souvislosti s realizací 
projektu, na nějž byla příjemci poskytnuta dotace dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Za příjem 
se pro účely této smlouvy považují zejména příspěvky a dotace od státu a jiných územních 
samosprávných celků, sponzorské dary (apod.), které příjemce obdržel na stejný účel, 
který je uveden v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

  Vyúčtování musí obsahovat:  
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6.1 soupis všech příjmů, které příjemce obdržel v souvislosti s realizací projektu, na který 
byla poskytnuta dotace dle čl. II. odst. 1 této smlouvy (za příjem se pro účely této 
smlouvy považují zejména příspěvky a dotace od státu a jiných územních 
samosprávných celků, sponzorské příspěvky, finanční dary apod., které obdržel 
příjemce na stejný účel, který je uveden v čl. II. odst. 1 této smlouvy), a soupis všech 
výdajů (nákladů) hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném  
v příloze č. 1 „Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2018“, doložený: 

a) fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu 
jednotlivých dokladů, s vyznačením dotčených plateb; 
příloha č. 1 je pro příjemce k dispozici v elektronické formě na webu OK 
https://www.kr-olomoucky.cz/vyuctovani-dotace-cl-4065.html; 

b) čestným prohlášením, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály 
a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce; 

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 1 písm. a) 
této smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele 
nejpozději do 28. 2. 2019. 

6.2 informaci o realizaci projektu.  

Informace o realizaci projektu musí být v písemné formě na předepsaném formuláři  
a musí obsahovat stručné zhodnocení průběhu realizace projektu, vč. jeho přínosu 
pro Olomoucký kraj a zdůvodnění případných odchylek. Součástí informace  
o realizaci projektu je popis užití loga Olomouckého kraje a fotodokumentace 
propagace Olomouckého kraje dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, a to v listinné podobě. 

7. V případě, že v průběhu roku 2018 bude příjemci zrušena registrace příslušné sociální 
služby podle § 82 odst. 3 zákona o sociálních službách nebo v uvedeném roce přestane 
poskytovat sociální službu, je příjemce dotace povinen do 30 kalendářních dnů ode dne 
ukončení poskytování sociální služby, který je uveden v rozhodnutí o zrušení registrace, 
vrátit nepoužité (nevyčerpané) prostředky poskytovateli na účet uvedený ve smlouvě. 
Zároveň je příjemce povinen ve stejné lhůtě předložit poskytovateli finanční vyúčtování 
dotace.  

Část dotace určená k vrácení odpovídá rozdílu v tomtéž roce vyplacené dotace  
a nároku na plnění z této smlouvy. Nárok na plnění z této smlouvy se stanoví jako násobek 
1/12 dotace dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a počtu měsíců, za které náleží dotace dle této 
smlouvy, zaokrouhlený na stovky nahoru. 
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace na účet poskytovatele je 
den jejich připsání na účet poskytovatele. Jako variabilní symbol příjemce uvede své IČ, 
jako specifický symbol uvede identifikátor služby a do zprávy pro poskytovatele (tedy 
příjemce vrácených finančních prostředků) uvede číslo podprogramu. 

8. Poskytovatel je oprávněn při finanční kontrole dle čl. V. odst. 1 této smlouvy požadovat  
po příjemci zdůvodnění výdajů (nákladů) a výnosů, které vznikly organizaci v souvislosti 
s poskytováním sociální služby dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a je rovněž oprávněn 
předložené výdaje (náklady) a výnosy neuznat. 

 

III. Daň z přidané hodnoty 

1. Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit odpočet DPH 
ve vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet daně podle  
§ 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„ZDPH“), a to v plné nebo částečné výši (tj. v poměrné výši podle § 75 ZDPH nebo krácené 
výši podle § 76 ZDPH, popř. kombinací obou způsobů), nelze z dotace uhradit DPH ve 
výši tohoto odpočtu DPH, na který příjemci vznikl nárok. V případě, že si příjemce – plátce 
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DPH bude uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění v souvislosti 
s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta, a to nárok na odpočet v plné či 
částečné výši, uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky bez DPH 
odpovídající výši, která mohla být uplatněna v odpočtu daně na základě daňového 
přiznání k DPH. Příjemce – neplátce DPH uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech 
finanční částky včetně DPH.  

2. V případě, že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpání dotace 
a jeho právo uplatnit odpočet DPH při registraci podle  § 79 ZDPH se vztahuje 
na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen snížit 
výši dosud čerpané dotace o výši daně z přidané hodnoty, kterou je příjemce oprávněn  
v souladu § 79 ZDPH uplatnit v prvním daňovém přiznání po registraci k DPH.  

3. V případě, že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při registraci podle § 79 ZDPH 
je oprávněn až po vyúčtování dotace uplatnit nárok na odpočet DPH, jež byla uhrazena z 
dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli částku ve výši nároku odpočtu DPH, který 
byl čerpán jako uznatelný výdaj. 

4.  Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH, 
vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH a úpravou odpočtu podle  78 až 78c ZDPH právo 
zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který 
se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce 
povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to 
do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.   

IV. Povinnosti příjemce 

1. Příjemce se zavazuje: 
a) použít dotaci na úhradu výdajů (nákladů) jednotlivé služby co nejhospodárněji  

a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl. I smlouvy,  
v souladu s podmínkami Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb 
v Olomouckém kraji a jeho Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 
určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi,  
a to nejpozději do 31. 12. 2018 a uhradit uznatelné výdaje (náklady) vzniklé v tomto 
období nejpozději do 20. 1. 2019;  

b) vést řádnou a oddělenou účetní evidenci čerpání dotace; 

c) vést oddělenou účetní evidenci realizované služby, a to v členění na výdaje (náklady) 
financované z prostředků dotace a příjmy, které příjemce obdržel na stejný účel, který 
je uveden v čl. II. odst. 1 této smlouvy (za příjem se pro účely této smlouvy považují 
zejména příspěvky a dotace od státu a jiných územních samosprávných celků, 
sponzorské příspěvky, finanční dary apod., které příjemce obdržel na stejný účel, který 
je uveden v čl. II. odst. 1 této smlouvy). Tato evidence musí být podložena účetními 
doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

d) označit originály účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem označením 
„2018/P2“; 

e) neposkytovat tuto dotaci nebo její část bez předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu výdajů 
(nákladů) spojených s realizací projektu, nepoužít prostředky z dotace na jiné účely než 
ty uvedené v čl. II; 

f) poskytovat sociální službu v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018; 
g) poskytovat sociální službu v souladu se skutečnostmi uvedenými v rozhodnutí  

o registraci sociální služby ke dni podpisu této smlouvy (vč. vymezení okruhu osob, 
kterým je služba poskytována) a v síti sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018 
a oznámit všechny změny v těchto skutečnostech, přičemž tyto změny je možné 
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uskutečnit na základě souhlasu poskytovatele, tj. je povinen projednat s Odborem 
sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje změny: 
ga) místa zařízení anebo místa nebo míst poskytování sociálních služeb v případě, 

že se uvedené místo nebo místa přesouvají do jiného správního obvodu obce 
s rozšířenou působností, nebo se zcela ruší bez náhrady,  

gb) formy poskytování sociálních služeb, 
gc) okruhu osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, vč. věkového vymezení,  
gd) údaje o kapacitě poskytované sociální služby (pouze v případě, že se kapacita 

služeb snižuje), 
ge) zrušení registrace sociální služby (s výjimkou situace, kdy má být registrace 

služby zrušena k 31. 12. sledovaného roku). 
h) při financování výdajů (nákladů) spojených s realizací předmětu smlouvy postupovat  

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

i)  bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli každou změnu údajů uvedených v této 
smlouvě a změnu skutečností majících vliv na poskytnutí a čerpání dotace, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Zejména se jedná 
o změny v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, 
emailové adresy), adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, změny v 
souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace 
sociální služby, jakoukoliv změnou ve vztahu k poskytovateli, která by mohla 
významně ovlivnit hospodaření s dotací, z důvodu vyloučení možného rizika 
zneužití poskytnuté dotace, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit 
způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci.  

j)  na žádost poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující 
informace související s poskytovanými sociálními službami;  

k)  v případě jeho přeměny, pokud je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací,  
je povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat; 

l)  před jeho případným zánikem, pokud je právnickou osobou (sloučení, zánik, apod.) 
vypořádat vztahy s poskytovatelem. 

2. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení 
kontroly úrovně poskytování sociálních služeb. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet 
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost. 

3. Příjemce je povinen uvádět logo poskytovatele na svých webových stránkách (jsou-li 
zřízeny), a to v kalendářním roce, v němž mu byla poskytnuta dotace, a po dobu 
následujícího kalendářního roku, dále je příjemce povinen označit propagační materiály 
příjemce, vztahující se k účelu dotace, logem poskytovatele, přičemž s tímto logem zde 
bude vždy uvedena informace, že poskytovatel činnost finančně podpořil.  
Příjemce je povinen umístit logo Olomouckého kraje na viditelném, veřejně přístupném 
místě v areálu svého sídla, a to po dobu účinnosti této smlouvy.  

Příjemce je povinen pořídit fotodokumentaci o propagaci poskytovatele při realizaci účelu 
dle této smlouvy. Povinně pořízená fotodokumentace (minimálně jednu fotografii 
dokladující propagaci poskytovatele na viditelném veřejně přístupném místě) musí být 
poskytovateli příjemcem předložena společně s informací o realizaci projektu. 
Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga Olomouckého kraje 
způsobem a v rozsahu uvedeném v tomto ustanovení smlouvy.   

4. Příjemce je povinen poskytovat sociální služby v souladu s Pověřením poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu a v souladu s vymezením těchto služeb v čl. II této 
smlouvy, včetně výkonu dalších povinností vyplývajících z tohoto pověření. 
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V. Kontrola, sankce 

5. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek 
použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou 
poskytovatelem požadovanou součinnost.  

6. Příjemce 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 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,  
a informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.  

7. Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel 
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu  
a musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy byla příjemci výpověď prokazatelně doručena. Po uplynutí 
výpovědní doby je příjemce povinen ve lhůtě do 15 dnů vrátit poskytovateli poměrnou část 
finančních prostředků na účet, z něhož byla dotace vyplacena a zároveň ve stejné lhůtě 
předložit poskytovateli finanční vyúčtování dotace. Rozhodným okamžikem vrácení 
finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich připsání na účet 
poskytovatele. Poskytovatel je rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět, poruší-li příjemce 
zvlášť hrubým způsobem závazky vyplývající mu z této smlouvy. Výpovědní doba v tomto 
případě činí 10 dnů. Za zvlášť hrubé porušení se považuje porušení čl. II. odst. 1 a 5 této 
smlouvy.   

4. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 1 písm. a) 
této smlouvy a nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace nejpozději do 28. 2. 2019, 
dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V témže 
termínu je příjemce povinen vrátit poskytovateli poskytnutou dotaci v částce, o niž jsou 
výdaje vynaložené na projekt, na jehož realizaci byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, 
převýšeny příjmy, které příjemce obdržel v souvislosti s realizací projektu. Nevrátí-li 
příjemce dotaci nebo její část v případě uvedeném v předchozí větě, dopustí se porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

5. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto 
smlouvou v čl. II odst. 1 a 5, poruší některou z jiných podmínek použití dotace, 
stanovených v čl. II odst. 5 této smlouvy, nebo poruší některou z povinností uvedených v 
této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto případě je příjemce povinen vrátit dotaci či její část na účet 
poskytovatele uvedený v čl. V. odstavci 9. této smlouvy. Pokud příjemce předloží 
vyúčtování a informaci o realizaci projektu v termínu stanoveném v čl. II. odst. 6 této 
smlouvy, ale vyúčtování nebo informace o realizaci projektu nebudou obsahovat všechny 
náležitosti stanovené v čl. II. odst. 6 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné 
vyúčtování nebo informaci o realizaci projektu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy 
poskytovatele. 

6. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené 
platnými právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných níže 
v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce: 
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Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba bude v případě 
porušení jednotlivých ujednání uplatňována kumulativně) 

Výše odvodu  
v % z celkově poskytnuté 

dotace 
Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky odděleně 
nebo na samostatném bankovním účtu, je-li tato povinnost uvedena 
ve smlouvě 

5 % 

Předložení vyúčtování a informace o realizaci projektu s prodlením 
do 15 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě 

2 % 

Předložení vyúčtování a informace o realizaci projektu  
s prodlením do 30 kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě 

5 % 

Předložení doplněného vyúčtování a informace o realizaci projektu s 
prodlením do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní 
lhůty, uvedené ve výzvě k doplnění vyúčtování  

5 % 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě 5 % 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách 
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 
zástupce, kontaktních údajů (změna kontaktní osoby, telefonického 
spojení, emailové adresy), rozpočtu sociální služby, změnách v 
souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením 
registrace sociální služby, jakékoliv změně ve vztahu k poskytovateli, 
která by mohla významně ovlivnit hospodaření s dotací, z důvodu 
vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, jakož i jiných 
změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob finančního 
hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté 
dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě.  

5 % 

7. Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají, nejvýše však do výše 
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. 

8. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se 
počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne 
připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Penále nižší než 1 000,- Kč 
se neuloží. 

9. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo uhradit 
odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod nebo penále 
v termínu do konce kalendářního roku 2018 na účet poskytovatele uvedený  
v záhlaví smlouvy. V případě, že příjemce, v důsledku své povinnosti uvedené ve větě 
první, vrací dotaci nebo její část nebo hradí penále v termínu po 1. 1. 2019, učiní tak na 
účet poskytovatele č. 27-4228320287/0100.  

10. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré doklady související s poskytováním služby 
a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby po dobu 
10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie. 

VI. Závěrečná ustanovení  
8. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

9. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že se před podpisem této smlouvy 
řádně a podrobně seznámil s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, 
a to včetně Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, 
jeho Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování 
sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi, bere na vědomí všechny 
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stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich 
plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.  

10. Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky pro 
poskytování sociální služby dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to v souladu se zákonem  
o sociálních službách, s jeho prováděcími předpisy a s dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. 

11. Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá neuhrazené závazky po lhůtě 
splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, vůči orgánům veřejné správy 
České republiky (finanční úřady, orgány sociálního zabezpečení), Evropské unie nebo 
některého z jejích členských států, vůči zdravotním pojišťovnám, vůči orgánům 
poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované Evropskou unií a vůči 
Olomouckému kraji a jím zřizovaným organizacím. Za neuhrazený závazek po lhůtě 
splatnosti vůči výše uvedeným subjektům  je považován i závazek, na který má žadatel 
uzavřený splátkový kalendář nebo jiný odklad původní lhůty splatnosti. Příjemce dále 
prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy vůči němu není vedeno exekuční řízení, nebylo 
zahájeno insolvenční řízení, nebylo rozhodnuto o jeho úpadku ani nebyl insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku úpadce. V případě nepravdivosti těchto prohlášení se 
jedná o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Příjemce bere na vědomí, že na úhradu jiné části výdajů (nákladů) financovaných z dotace 
na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu nesmí přijmout podporu  
de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy  
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu, jinak se vystavuje nebezpečí vrácení dotace.  

13. Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při 
čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné 
podpory. 

14. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje zájmy smluvních stran,  
a jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit plnění 
předmětu této smlouvy. 

15. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

16. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 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. 
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel.  
Příjemce současně bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna postupem dle § 10d 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Příjemce bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Olomouckému kraji v souvislosti 
s poskytnutím dotace dle této smlouvy budou zpracovávány v souladu s nařízením EU 
o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace o způsobech zpracování a právech 
příjemce při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách 
Olomouckého kraje https://www.kr-olomoucky.cz/gdpr-cl-4294.html . 

17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv 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. 
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18. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě 
dohody obou smluvních stran. 

19. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
svým usnesením č. UZ/11/43/2018 ze dne 25. 6. 2018. 

20. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží 
poskytovatel a jedno příjemce. 
 

V Olomouci dne ……………………… V ……..…………….. dne  ………………….. 

 
Za poskytovatele: 
 

 
Za příjemce: 

……………………………………………. ……………………………………………. 
Ladislav Okleštěk PhDr., Mgr. Dagmar Krutilová 

hejtman ředitelka P-centra 
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Finanční vyúčtování dotace 

- příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s ………. ze dne … 
 
 

PŘÍJEMCE                                                                
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)   
ADRESA                                                                   
(trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)   

IČO  (u fyzické osoby i datum narození a rodné číslo) 
  

Název dotačního programu 
  

Název akce 
  

Celkové výdaje na akci (v Kč): 
  

Celkové příjmy akce (v Kč) ****): 
 

Výše dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (v Kč): 
  

Z dotace vráceno (v Kč): 
  

Prostředky vráceny na účet Olomouckého kraje dne 
  

Osoba odpovědná za vyúčtování dotace   
(jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)   
 

Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace  x  Soupis celkových uskutečněných výdajů 
na akci *) 

číslo 
účetního 
dokladu v 

účetní 
evidenci 

číslo 
prvotního 
účetního 
dokladu 

název 
dokladu 
(např. 

faktura, 
paragon, 
apod.) 

datum 
vystavení 
dokladu 

účel - 
předmět 
plnění  

číslo 
dokladu, 

prokazují- 
cího 

provedení 
úhrady 

datum 
úhrady 

částka      
v Kč         

(vč. DPH) 

částka             
v Kč          
(bez 

DPH)** 

z toho 
částka v 

Kč 
hrazená z 
příspěvku/    

dotace 
OK***            

Uplatně- 
né výdaje 
zaúčtova

né v 
účetnictví 
na účet 

č. 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
Soupis všech příjmů akce ****) 

druh příjmu poskytovatel částka v Kč 
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V ………………………………………dne ……………………. 
 
Název/obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vyúčtování (příp. též otisk razítka): 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
*)    Nehodící se vypustit 
**)   Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH. 
 Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle 

 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede rovněž celkové výdaje  
 včetně DPH. 
 Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu 

 podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede částku bez DPH. 
***) OK se rozumí Olomoucký kraj 
****) Příjemce vyplní pouze v případě, že je dle smlouvy nebo pravidel ke smlouvě se vztahujícím 
povinen uvést ve vyúčtování příspěvku příjmy.   
 
Tato příloha je pro příjemce v elektronické verzi k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje: 
https://www.kr-olomoucky.cz/vyuctovani-dotace-cl-4065.html.   
 
 
 


