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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uzavřená dle ust. §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem

Bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „poskytovatel“)

a

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

Sídlo: Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc

IČ: 75087057

DIČ: CZ75087057

Zastoupené: Ing. Radovanem Vašíčkem, předsedou správní rady

Zapsané u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 12113

Bankovní spojení:

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci:

I.

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc ve výši
2 700 000 Kč (slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých) a příjemce tuto
návratnou finanční výpomoc přijímá.

2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Dnem poskytnutí návratné finanční výpomoci je den připsání finančních prostředků
na účet příjemce.

3. Návratná finanční výpomoc se poskytuje na tento účel: Účelem návratné finanční
pomoci je spolufinancování realizace česko-polského projektu „Kulturní a přírodní
dědictví pro rozvoj česko-polského pohraničí „Společné dědictví““, reg. číslo
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760. Projekt je spolufinancován z prostředků
Evropského unie v rámci programu Interreg V-A- Česká republika-Polsko a účastní
se jej 11 partnerů z česko-polského pohraničí. Strategickým cílem projektu je
vytvoření trvalé, integrované sítě spolupráce v oblasti propagačních aktivit
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cestovního ruchu v česko-polském pohraničí založené na přírodním a kulturním
dědictví prostřednictvím podpory životního prostředí/sektoru cestovního ruchu, tvorby
a propagace turistických produktů, iniciování propojování stávajících turistických tras
do přeshraničních tras, integrace stávajících nabídek do komplexních přeshraničních
turistických balíčků pohraničí, což všechno povede k prodloužení pobytu turistů v této
oblasti a ke zvýšení atraktivity stávajícího kulturního a přírodního bohatství a
prezentaci společného dědictví prostřednictvím rekonstrukce jako turistické nabídky.

4. Návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 3 této
smlouvy jako návratná finanční výpomoc neinvestiční.

Pro účely této smlouvy se neinvestiční výpomocí rozumí výpomoc, která musí
být použita na úhradu jiných výdajů než:

a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle ust. § 26 odst. 2 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „cit. zákona“),

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle ust. § 32a odst. 1 a 2 cit.
zákona,

c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací
ve smyslu ust. § 33 cit. zákona.

Uznatelné náklady:

a) Aktivita 1 - Řízení projektu = činnost spojená s realizací projektu v rámci
Řídícího výboru projektu složeného ze zástupců jednotlivých partnerů

b) Aktivita 2 - Propagační a informační činnost = propagace společných
značkových tematických turistických kulturních a přírodních tras

c) Aktivita 3 - Tvorba společných tematických turistických kulturních a přírodních
tras = vytvoření Studie potenciálu a Mapování turistického potenciálu v česko-
polském pohraničí z hlediska požadavků přístupného cestovního ruchu

d) Aktivita 4 - Budování sítě partnerů = intraregionální spolupráce v oblasti
zvyšování kvality a propagace vytvořených tematických turistických kulturních a
přírodních tras

II.

1. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli návratnou finanční výpomoc nejpozději
do 30. 6. 2021 na účet poskytovatele

2. Návratnou finanční výpomoc je možné čerpat na uznatelné náklady vzniklé od
1. 1. 2017 do 30. 6. 2020.

III.

1. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté
návratné finanční výpomoci do 30. 9. 2021 následující formou:

1.1. soupis veškerých výdajů příjemce v rámci projektu uvedeného v čl. 1 odst. 3
této smlouvy

1.2. vyúčtování návratné finanční výpomoci Olomouckého kraje doložené:



2018/03268/OKH/DSM 

3 
 

a) soupisem výdajů projektu a proplacených dotací poskytnutých příjemci 
na projekt Centrem pro regionální rozvoj České republiky, 

b) kopiemi žádostí o platbu podaných příjemcem na Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky, 

c) kopiemi dokladů Centra pro regionální rozvoj České republiky, které 
prokazují oprávněnost žádostí o platbu ze strany příjemce. 

1.3. Na základě výzvy poskytovatele je příjemce povinen doložit k tomuto 
vyúčtování:  
a) fotokopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím 

listem) 

b) fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), 
na základě kterých je pokladní doklad vystaven, a to pouze  
u jednotlivých výdajů přesahujících částku 1000 Kč. U jednotlivých výdajů 
do výše 1000 Kč doloží příjemce pouze soupis těchto výdajů, 

c) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu 
předložených faktur, s vyznačením dotčených plateb, 

d) čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné 
s originály a výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy 
v účetnictví dlužníka. 

Společně s vyúčtováním předloží příjemce poskytovateli závěrečnou zprávu, která 
bude obsahovat popis aktivit realizovaných v rámci projektu, zhodnocení jejich 
přínosu pro Olomoucký kraj. Přílohou závěrečné zprávy bude také fotodokumentace 
projektu a vzorky propagačních materiálů vydaných v rámci projektu. 

2. Příjemce je povinen vést návratnou finanční výpomoc v účetnictví analyticky 
odděleně nebo na samostatném bankovním účtu. 

3.   V případě, že příjemce použije návratnou finanční výpomoc nebo její část na jiný 
účel než účel sjednaný touto smlouvou v čl. I. odst. 3 a 4 této smlouvy, poruší 
některou z jiných podmínek použití návratné finanční výpomoci, stanovených 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. Pokud příjemce předloží finanční vypořádání návratné finanční výpomoci v 
termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 této smlouvy, ale finanční vypořádání nebude 
obsahovat všechny náležitosti stanovené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, dopustí se 
příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že finanční vypořádání návratné 
finanční výpomoci nedoplní nebo neopraví ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy 
poskytovatele. 

4.   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: 

Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba 
bude v případě porušení jednotlivých ujednání 
uplatňována kumulativně) 

Výše odvodu v % 
z celkově 
poskytnuté 
návratné 
finanční 
výpomoci 
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Nedodržení povinnosti vést návratnou finanční výpomoc 
v účetnictví analyticky odděleně nebo na samostatném 
bankovním účtu, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě 

5 % 

Předložení finančního vypořádání návratné finanční 
výpomoci s prodlením do 15 kalendářních dnů od data 
uvedeného ve smlouvě 

2 % 

Předložení finančního vypořádání návratné finanční 
výpomoci s prodlením do 30 kalendářních dnů od data 
uvedeného ve smlouvě 

5 % 

Předložení doplněného finančního vypořádání návratné 
finanční výpomoci 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 a o jiných změnách, které mohou 
podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření 
příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu k návratné 
finanční výpomoci, je-li tato povinnost uvedena ve 
smlouvě. 

5 % 

  

5.   Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito 
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, 
statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob 
jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté návratné 
finanční výpomoci. V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo 
jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem 
informovat. 

6.   Příjemce je povinen do doby, než bude ze strany příjemce provedeno finanční 
vypořádání poskytnuté návratné finanční výpomoci dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 
provozovat činnost, na niž mu byla poskytnuta návratná finanční výpomoc 
a neukončit ji ani nepřerušit bez vědomí a písemného souhlasu poskytovatele 
a je povinen nakládat s veškerým majetkem získaným nebo zhodnoceným, byť i jen 
částečně, z návratné finanční výpomoci s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat 
bez vědomí a písemného souhlasu poskytovatele tento majetek ani jeho části 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva (s výjimkou zástavního 
práva zřízeného k zajištění úvěru příjemce ve vztahu k poskytnutí návratné finanční 
výpomoci podle této smlouvy). Tímto ujednáním, stejně jako ujednáním násl. odst. 7 
této smlouvy, nejsou dotčeny povinnosti příjemce jako partnera projektu 
specifikovaného v čl. I odst. 3 této smlouvy. 

7.   Příjemce nesmí majetek pořízený z návratné finanční výpomoci po dobu minimálně 
jednoho roku ode dne finančního vypořádání poskytnuté návratné finanční výpomoci 
dle čl. III. odst. 1 této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí 
příjemce majetek, či jeho části, pořízený z návratné finanční výpomoci prodat nebo 
pronajmout či darovat bez vědomí a písemného souhlasu poskytovatele. Dříve jej 
může prodat bez písemného souhlasu poskytovatele, jen pokud výtěžek z prodeje 
použije na pořízení majetku zabezpečujícího pokračování činnosti příjemce. Toto 
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ustanovení se netýká majetku nabytého příjemcem z návratné finanční výpomoci, 
který příjemce následně převede do vlastnictví třetí osoby výhradně na humanitární 
nebo charitativní účel. 

8.   Příjemce je povinen označit logem Olomouckého kraje své případné propagační 
materiály, které vytvoří v rámci činnosti, na niž byla poskytnuta návratná finanční 
výpomoc. K tomuto účelu poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím 
loga Olomouckého kraje. 
  

IV. 

1. Smlouva se uzavírá v souladu s ust. §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.  

 
2. Příjemce bere na vědomí, že návratná finanční výpomoc je na základě této smlouvy 

poskytována za splnění podmínek Nařízení 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, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie č. L 
352/1 dne 24. prosince 2013.  

 
3. Příjemce prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy sdělil poskytovateli pravdivé a 

úplné informace o tom, zda v období účetního roku, ve kterém je uzavírána tato 
smlouva, a dvou bezprostředně předcházejících účetních roků vznikl spojením 
podniků, nabytím podniku nebo rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením) 
podniku, a tyto poskytnuté informace se ke dni uzavření této smlouvy nezměnily. 

 
4. Příjemce dále prohlašuje, že sdělil poskytovateli před uzavřením této smlouvy, zda 

naplňuje kritéria jednoho podniku definovaná v čl. 2 nařízení 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 (uveřejněno v úředním věštníku 
EU dne 24. 12. 2013 č. L 352/1), včetně uvedení identifikace subjektů, s nimiž jeden 
podnik tvoří, a ke dni uzavření této smlouvy nedošlo ke změně těchto sdělených 
údajů. 

 
5. V případě rozdělení příjemce návratné finanční výpomoci na dva či více samostatné 

podniky v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce návratné finanční 
výpomoci povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele za účelem 
sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v 
Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

 
6. 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 také zveřejněna postupem dle ust. § 10d zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů. 
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7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 
8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

 
9. 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. 

 
10. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 

Olomouckého kraje č. UZ/10/51/2018 dne 23. 4. 2018. 
 

11. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 2 
vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení. 

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

Za poskytovatele: 

 

Za příjemce: 
 

 

…………………………….. 

Ladislav Okleštěk  
hejtman 

………………………….. 

Ing. Radovan Vašíček 

předseda správní rady  

 

 


