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Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové

zastoupená Mgr. Radko Martínkem, p�edsedou 

I�: 75082721 

bankovní spojení:  �eská spo�itelna, a.s. 

�íslo zvláštního ú�tu: 2816572/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Statutární m�sto Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1 

zastoupené Martinou Rosenbergovou, primátorkou m�sta 

I�: 00262978

DI�: CZ00262978

P�íjemce pomoci není plátcem DPH 
bankovní spojení: Všeobecná úv�rová banka, a.s. 

�íslo zvláštního ú�tu: 908-1145911109/6700 

správce dan�: Finan�ní ú�ad v Liberci 

(dále jen „p�íjemce“) 

V rámci Regionálního opera�ního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013,  

berouce na v�domí, že na poskytnutí dotace není právní nárok a pln�ní podle této smlouvy p�íjemci 
není vyváženo p�ímou protihodnotou poskytnutou poskytovateli, 

majíce na v�domí, že vzhledem k charakteru poskytované finan�ní podpory je její poskytování 
upraveno jak právními p�edpisy Evropské unie a právními p�edpisy �eské republiky, tak i pravidly 
nemajícími povahu právních p�edpis� vydávanými státními orgány a poskytovatelem, které se na 
základ� této smlouvy stávají pro strany závazné, 

uzavírají podle § 262 odst. 1, s p�ihlédnutím k § 269 odst. 2 zák. �. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „obchodní zákoník“), a na základ� usnesení Výboru 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod �. 29/2011 a �. 51/2011 ze dne 25.3.2011, níže 
uvedeného dne, m�síce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

�. LB/1140/S 

I. 

P�edm�t a ú�el smlouvy 

1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout p�íjemci po spln�ní podmínek stanovených dále ú�elovou 
dotaci na realizaci díl�ího projektu p�edloženého v rámci Regionálního opera�ního programu NUTS 
II Severovýchod (dále jen „ROP NUTS II SV“) a specifikovaného následovn�: 

Název díl�ího projektu: Bazén Liberec 

Registra�ní �íslo díl�ího projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01140 

Prioritní osa: 2 Rozvoj m�stských a venkovských oblastí  

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center  

Stru�ný popis díl�ího projektu: Hlavním cílem projektu je výrazn� rozší�it nabídku sportu, aktivního 

trávení volného �asu a relaxace výstavbou krytého plaveckého bazénu v krajském m�st� Liberci a 

zvýšit tak kvalitu života a atraktivitu tohoto p�irozen� a historicky spádového centra. Cílovou skupinu 

tohoto projektu tvo�í p�edevším ob�ané m�sta Liberce, zdejší žáci a studenti, školy s povinným 

plaveckým výcvikem, sportovní oddíly a kluby, podniky a jejich zam�stnanci, t�lesn� postižení a 

další specifické skupiny osob. Výstupem projektu bude p�edevším nový bazén o délce 25 metr� s 

šesti drahami a variabilní výškou hladiny s možností vjezdu pro vozí�ká�e. Mezi další výstupy 

projektu pat�í rozcvi�ovací bazén, finská sauna, komora pro potáp�ní a ví�ivka s mo�skou vodou. 

Fyzická realizace projektu je p�edpokládána v délce 12ti m�síc�, realizaci projektu zajistí nositel 

IPRM Liberec - zóny "Lidové sady", tedy Statutární m�sto Liberec. 

Monitorovací indikátory: 

Indikátor M�rná jednotka Po�áte�ní hodnota Plánovaná hodnota 

52.01.00 Po�et nov�

vytvo�ených pracovních 

míst 

PM 0,00 

2,00 

(do jednoho roku od 

finan�ního ukon�ení 

projektu) 

65.01.00 Plocha 

regenerovaného a 

revitalizovaného území 

plocha v ha 0,00 
0,10 

(15.8.2012) 

1.2. P�íjemce se zavazuje dotaci p�ijmout a uskute�nit �innosti a naplnit závazky vyplývající 
z díl�ího projektu specifikovaného v  bodu 1.1. (dále jen „projekt“), pop�. splnit další podmínky 
vyplývající z této smlouvy.  
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1.3. Ú�elem této smlouvy je napomoci realizaci projektu prost�ednictvím spolufinancování  
z  rozpo�tu poskytovatele. 

1.4. Práva a povinnosti stran vyplývají také z  P�íru�ky pro žadatele a p�íjemce verze 13.0 ze dne 
31.1.2011 (dále jen „P�íru�ky“),  v�etn� jejích p�íloh, a dalších dokument�, na které se odvolává tato 
smlouva. P�íjemce prohlašuje, že se s t�mito dokumenty seznámil a je mu znám jejich obsah. 

1.5. V p�ípad�, že je v rozporu text dokument� uvedených v bodu 1.4. a této smlouvy, má p�ednost 
text smlouvy. 

1.6. Projekt je sou�ástí schváleného integrovaného plánu rozvoje m�sta LIBEREC – zóna „Lidové 
sady“ �. SV/003 a byl vybrán a za�azen na seznam díl�ích projekt� na jednání �ídícího výboru dne 
23.10.2009 a schválen usnesením zastupitelstva m�sta Liberce �. 242/09 ze dne 26.11.2009. 

II. 

�asový harmonogram realizace projektu 

2.1. P�íjemce se zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozd�ji do 6 m�síc� ode dne nabytí 
ú�innosti této smlouvy. Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí zahájení aktivit, které jsou 
výstupem projektu (zejména zahájení stavebních prací, poskytování služeb apod.).  

2.2. P�íjemce se zavazuje ukon�it projekt nejpozd�ji do 15.8.2012 a p�edložit Záv�re�nou 
monitorovací zprávu do 10 dn� od tohoto data.   

2.3. V p�ípad� pot�eby zm�ny termínu ukon�ení realizace projektu musí p�íjemce požádat o zm�nu 
prost�ednictvím Oznámení p�íjemce o zm�nách v projektu/ve Smlouv� o poskytnutí dotace 
nejpozd�ji do termínu ukon�ení projektu, uvedeném v bodu 2.2. této smlouvy. 

2.4. Pokud poskytovatel ud�lil p�íjemci písemný souhlas s prodloužením termínu pro ukon�ení 
projektu, nastávají dnem vydání tohoto souhlasu stejné právní ú�inky, jaké by m�lo uzav�ení 
dodatku k této smlouv�, kterým se prodlužuje termín pro ukon�ení projektu ve smyslu bodu 2.2. 
Tuto zm�nu poskytovatel a p�íjemce následn� stvrdí uzav�ením dodatku, kterým se prodlužuje 
termín pro ukon�ení projektu. 

III. 

Výše dotace  

3.1. Poskytnutá dotace bude �init maximáln� 152 506 655,75 K�. V rámci této dotace obdrží 
p�íjemce maximáln� 85,00 % z celkových zp�sobilých výdaj� financovaných z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.  

3.2. P�íjemce se zavazuje zajistit financování veškerých výdaj� projektu, které nejsou kryty dotací.  
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3.3. Skute�ná výše dotace, která bude p�íjemci poskytnuta, bude ur�ena na základ� skute�n�
vynaložených, od�vodn�ných, �ádn� prokázaných a správn� zaú�tovaných zp�sobilých výdaj�. 

3.4. Celkové zp�sobilé výdaje budou sníženy o p�íjmy, které projekt vytvo�í v pr�b�hu své realizace 
a po dobu referen�ního období. V období 5 let ode dne finan�ního ukon�ení projektu tam, kde bude 
u projektu vytvá�ejícího p�íjmy aplikován �l. 55 na�ízení Rady (ES) �. 1083/2006 ze dne  
11. �ervence 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na�ízení (ES) �. 1260/1999 (dále jen „obecné 
na�ízení“), bude maximální výše dotace vypo�tena na základ� finan�ní mezery dle p�ílohy �. 9 
P�íru�ky. Finan�ním ukon�ením projektu se rozumí p�ipsání poslední platby na ú�et p�íjemce. 

3.5. Poskytnutá dotace vychází z následujícího p�edpokládaného finan�ního rámce: 

K�  

celkové výdaje projektu 179 419 595,00

celkové nezp�sobilé výdaje projektu 0,00

celkové zp�sobilé výdaje 179 419 595,00

3.6. Výdaje projektu budou hrazeny v následujících pom�rech, kdy dotace podle bodu 3.1. se 
skládá z dále rozepsaných složek: 

maximální �ástka  
v K�  

maximální podíl 
na celkových 
zp�sobilých 
výdajích v % 

Celkové zp�sobilé výdaje projektu  179 419 595,00 100,00

poskytnutá dotace 152 506 655,75 85,00

     z toho prost�edky z ERDF 152 506 655,75 85,00

     z toho prost�edky státního rozpo�tu poskytnuté       
     prost�ednictvím rozpo�tu poskytovatele 

0,00 0,00

vlastní zdroje p�íjemce odpovídají rozdílu celkových zp�sobilých 
výdaj� projektu a poskytnuté dotace 

3.7. Poskytnutá dotace se skládá z investi�ní dotace v maximální výši 152 506 655,75 K� a 
neinvesti�ní dotace v maximální výši 0,00 K�.  

3.8. P�íjemce dotace je oprávn�n provést p�esun prost�edk� v rámci rozpo�tu projektu, který je 
p�ílohou �. 1 této smlouvy, uvnit� rozpo�tové položky nebo p�esun mezi jednotlivými rozpo�tovými 
položkami, pokud p�i takovéto zm�n� nedojde ke zm�n� žádné z rozpo�tových položek projektu o 
více než 15 % své p�vodní výše a sou�asn� nedojde k p�esunu mezi investi�ními a neinvesti�ními 



Smlouva o poskytnutí dotace �.  LB/1140/S 
Regionální opera�ní program NUTS II Severovýchod 

�

�

�

� 5���

�

výdaji. Výjimku z tohoto pravidla m�že poskytovatel stanovit v metodických dokumentech. P�íjemce 
je povinen oznámit poskytovateli takovýto p�esun v nejbližší monitorovací zpráv�. 

3.9. V p�ípad�, že dojde v pr�b�hu realizace projektu ke snížení zp�sobilých výdaj�, musí být vždy 
zachovány procentní podíly jednotlivých složek dotace na celkových zp�sobilých výdajích. 

IV. 

Zp�sobilé výdaje 

4.1. Dotace je ur�ena pouze na úhradu zp�sobilých výdaj� projektu. Zp�sobilým výdajem je výdaj 
vynaložený v souladu s Metodikou zp�sobilých výdaj� pro ROP NUTS II SV, a to od  7.2.2011  
(s výjimkou výdaj� na projektovou dokumentaci, režijních výdaj�, výdaj� na realizaci ve�ejných 
zakázek, výdaj� na nákup pozemk� a staveb, jež jsou zp�sobilé od 1.1.2007).  

4.2. P�íjemce je oprávn�n v každé Žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze 85,00 % zp�sobilých 
výdaj� projektu. Vznik zp�sobilého výdaje musí být doložen p�íslušným ú�etním nebo da�ovým 
dokladem. Úhrada zp�sobilého výdaje, která nastane po nabytí ú�innosti této smlouvy, musí být 
doložena výpisy ze zvláštního ú�tu projektu dle bodu 6.2., p�ípadn� úv�rového ú�tu projektu, 
výdajovými pokladními doklady. Další podrobnosti stanoví Metodika zp�sobilých výdaj� pro ROP 
NUTS II SV, která je p�ílohou �. 8 P�íru�ky.  

4.3. Pokud je p�edložená monitorovací zpráva se Žádostí o platbu z hlediska doložení zp�sobilosti 
výdaj� neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je p�íjemce povinen žádost doplnit nebo opravit 
ve lh�t� stanovené poskytovatelem.  

V. 

Udržitelnost projektu 

5.1. P�íjemce se zavazuje, že do p�ti let ode dne finan�ního ukon�ení projektu, neprojde tento 
projekt podstatnou zm�nou specifikovanou v �lánku 57 odst. 1 obecného na�ízení. P�íjemce 
zejména zajistí uchování efekt� projektu v nezm�n�né podob� po dobu nejmén� p�ti let ode dne 
finan�ního ukon�ení projektu. To znamená, že výsledky projektu budou provozovány pro takový 
ú�el a v takovém rozsahu, pro který byl projekt vybrán k realizaci. 

5.2. P�íjemce se zavazuje uchovat monitorovací indikátory v rozsahu dle bodu 1.1. po dobu  
5 let ode dne finan�ního ukon�ení projektu.  
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VI. 

Finan�ní operace  

6.1. Poskytovatel z�ídil pro ú�ely ROP NUTS II SV zvláštní bankovní ú�et �. 2816572/0800 u �eské 
spo�itelny, a.s. 

6.2. P�íjemce z�ídil pro ú�ely pln�ní práv a povinností z této smlouvy zvláštní bankovní ú�et 
b�žného bankovního ú�tu uvedený v záhlaví této smlouvy, se samostatným výpisem. Tento ú�et 
smí být spole�ný pro všechny projekty realizované p�íjemcem v rámci ROP SV. Ú�et musí být 
veden až do doby finan�ního ukon�ení posledního projektu, pro který byl ú�et z�ízen.  

6.3. P�íjemce se zavazuje provád�t veškeré finan�ní operace související s projektem, které 
prob�hnou po nabytí ú�innosti této smlouvy, prost�ednictvím ú�tu vymezeného v záhlaví této 
smlouvy, a používat tento ú�et pouze pro projekty realizované v rámci ROP SV.  

6.4. P�íjemce se zavazuje provád�t veškeré platby ve prosp�ch poskytovatele (zejména vrácení 
dotace) ve prosp�ch ú�tu uvedeného v bodu 6.1. pod variabilním symbolem, kterým je poslední 
�ty��íslí registra�ního �ísla Žádosti o poskytnutí dotace p�íjemce �. CZ.1.13/2.1.00/27.01140. 

VII. 

Platební podmínky 

7.1. P�íjemce je oprávn�n p�edložit poskytovateli první Žádost o platbu ihned po nabytí ú�innosti 
této Smlouvy. Následující Žádosti o platbu je p�íjemce oprávn�n p�edložit po skon�ení �asové etapy 
o délce alespo� 2 m�síc�, pop�. po ukon�ení celého projektu. Do doby než p�íjemce obdrží na ú�et 
platbu za poslední podanou Žádost o platbu, není p�íjemce oprávn�n p�edložit žádnou další Žádost 
o platbu. 

7.2.  P�íjemce je povinen v p�ípad�, že skute�né �isté p�íjmy vytvo�ené v pr�b�hu realizace projektu 
(realiza�ní p�íjmy), budou vyšší než �isté p�íjmy uvedené ve smlouv�, ode�íst realiza�ní p�íjmy od 
celkových zp�sobilých výdaj� a nárokovat v žádosti o platbu nižší �ástku dotace. Jestliže již 
vyplacená �ástka dotace p�esáhne takto aktualizovanou maximální možnou výši dotace, je p�íjemce 
povinen rozdíl vrátit poskytovateli. 

7.3. P�íjemce je povinen vždy v rámci podávání Monitorovacích zpráv o zajišt�ní udržitelnosti 
projektu uvést p�íjmy generované projektem v pr�b�hu provozní fáze, v období 5 let po finan�ním 
ukon�ení projektu. Sou�ástí poslední monitorovací zprávy  o zajišt�ní udržitelnosti projektu budou 
aktuální údaje o uskute�n�ných i p�edpokládaných p�íjmech projektu a výpo�et maximální výše 
dotace na základ� principu finan�ní mezery dle bodu 3.4. této smlouvy. Bude-li zjišt�no, že projekt 
vytvo�il p�íjmy, které nebyly ve výši dotace zohledn�ny, je p�íjemce povinen rozdíl mezi výší 
poskytnuté dotace a maximální možnou výší dotace, kterou mohl projekt obdržet, vrátit zp�t 
poskytovateli.   
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7.4.  Poskytovatel se zavazuje poskytnout p�íslušnou �ást dotace zpravidla do 60 kalendá�ních dní 
ode dne p�ijetí úplné a bezchybné Žádosti o platbu. B�h lh�ty se staví v p�ípad� zahájení �ízení 
o námitkách proti kontrolnímu protokolu a v p�ípad� provád�ní opat�ení k odstran�ní kontrolních 
zjišt�ní. Podrobnosti týkající se proplácení dotace a p�íslušné podmínky stanoví P�íru�ka. 

VIII. 

Zm�ny v pr�b�hu realizace projektu 

8.1. P�íjemce se zavazuje oznámit poskytovateli jakékoliv zamýšlené zm�ny v pr�b�hu realizace 
projektu, v�etn� zm�n oproti prohlášení dle �l. XVI. této smlouvy, jakožto i všechny zm�ny 
a skute�nosti, které mají vliv na pln�ní této smlouvy. P�íjemce se zavazuje, že neprovede žádnou 
zm�nu bez kladného vyjád�ení p�edkladatele IPRM, v rámci kterého je projekt realizován, a d�íve, 
než obdrží písemné vyjád�ení poskytovatele, kterým bude bu� souhlas s provedením zm�ny, 
vyrozum�ní o tom, že poskytovatel bere zm�nu na v�domí, nebo návrh na zm�nu �i ukon�ení této 
smlouvy.   

8.2. Výjimky z povinností p�íjemce uvedené v odstavci 8.1 jsou specifikovány v P�íru�ce 
a p�íslušných pokynech. 

8.3. Dojde-li ke zm�n� projektu nezávisle na v�li p�íjemce, je povinen tuto zm�nu oznámit 
neprodlen�, nejpozd�ji do 7 kalendá�ních dn� ode dne, kdy se o ní dozv�d�l.  

IX. 

P�edkládání monitorovacích zpráv 

P�íjemce se zavazuje p�edkládat poskytovateli pravidelné a úplné monitorovací zprávy k projektu  
ve struktu�e a termínech stanovených v P�íru�ce.  

X. 

Ú�etnictví 

10.1. P�íjemce je povinen vést odd�lenou analytickou ú�etní evidenci týkající se projektu v souladu 
se zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon 
o ú�etnictví“) a poskytovat z ní požadované údaje kontrolním orgán�m uvedeným v bodu 15.2. 

10.2. Pokud p�íjemce není povinen vést ú�etnictví dle zákona o ú�etnictví, je povinen pro projekt 
vést da�ovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, rozší�enou tak, aby p�íslušné doklady vztahující se k projektu spl�ovaly 
náležitosti ú�etního dokladu ve smyslu § 11 zákona o ú�etnictví (s výjimkou bodu f). Doklady musí 
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být správné, úplné, pr�kazné, srozumitelné a vedené v písemné podob� chronologicky a zp�sobem 
zaru�ujícím jejich trvalost.  

10.3. Uskute�n�né p�íjmy a výdaje musí být vedeny analyticky ve vztahu k p�íslušnému projektu,  
ke kterému se vážou, na ú�etních dokladech musí být jednozna�n� uvedeno, ke kterému projektu 
se vztahují. 

10.4. Ú�etní a da�ové doklady týkající se výdaj� projektu musí obsahovat ú�el fakturovaných 
�ástek a p�esn� specifikovat jednotlivé zp�sobilé výdaje. Další podrobnosti týkající se 
požadovaných náležitostí jsou stanoveny v P�íru�ce. Kopie ú�etních a da�ových doklad�, vztahující 
se k danému projektu, musí být vedeny v samostatné složce. 

XI. 

Dokumentace k projektu 

P�íjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 
stanovenou právními p�edpisy �R, zárove� však po dobu 3 let od ukon�ení ROP NUTS II SV. 

XII. 

Povinnosti p�i výb�ru dodavatel�  

12.1. P�íjemce je povinen postupovat p�i výb�ru dodavatel� pro uskute��ování projektu podle 
zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, v platném zn�ní. Pokud se na p�íjemce uvedený 
zákon nevztahuje nebo se jedná o zakázku malého rozsahu, je p�íjemce povinen postupovat dle 
Pokyn� pro zadávání ve�ejných zakázek, která jsou p�ílohou �. 11 P�íru�ky. 

12.2. Ve smlouvách a objednávkách s dodavateli musí být uvedeno, že si je dodavatel v�dom, že je 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ�
a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o finan�ní kontrole“), 
povinen spolup�sobit p�i výkonu finan�ní kontroly.  

12.3. Smlouvy s dodavateli musí být uzavírány v písemné form� a být uchovávány spolu s ostatními 
doklady k projektu. Uzav�ením smlouvy se rozumí také doru�ení dodavatelem potvrzené písemné 
objednávky p�íjemci. 

XIII. 

Povinnosti k majetku získanému v rámci projektu 

13.1. P�íjemce se zavazuje nakládat s majetkem získaným by	 i jen �áste�n� z dotace s pé�í 
�ádného hospodá�e, nezatížit jej ani z �ásti zástavním právem, s výjimkou možnosti z�ídit zástavní 



Smlouva o poskytnutí dotace �.  LB/1140/S 
Regionální opera�ní program NUTS II Severovýchod 

�

�

�

� 9���

�

právo se souhlasem poskytovatele maximáln� výše vlastního spolufinancování p�íjemce, a 
jakýmikoli v�cnými právy t�etích osob, vyjma z�ízení v�cných b�emen se souhlasem poskytovatele. 
Zákaz zat�žovat majetek po�ízený z dotace zástavním právem a v�cnými právy t�etích osob platí 
po dobu p�ti let ode dne finan�ního ukon�ení projektu. 

13.2. S výjimkou zvláštních p�ípad�, kdy má p�íjemce k takovémuto jednání p�edchozí písemný 
souhlas poskytovatele, nesmí p�íjemce po dobu p�ti let ode dne finan�ního ukon�ení projektu 
majetek po�ízený z dotace p�evést, pronajmout nebo vyp�j�it. Nezbytnou podmínkou pro povolení 
pronájmu �i výp�j�ky je provedení otev�eného, transparentního a nediskrimina�ního výb�ru 
nájemce �i vyp�j�itele.  

13.3. P�íjemce má povinnost zahrnout majetek po�ízený v rámci projektu do svého ú�etnictví. 

XIV. 

Povinnost publicity 

14.1. P�íjemce se zavazuje provád�t propagaci projektu v souladu s Pravidly publicity v rámci ROP 
SV, která jsou p�ílohou �. 10 P�íru�ky, a s obecným na�ízením a na�ízením Komise (ES)  
�. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví provád�cí pravidla k na�ízení Rady (ES)  
�. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k na�ízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) �. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen “provád�cí na�ízení”). 

14.2. Ke spln�ní povinnosti dle odst. 1 tohoto �lánku ud�luje poskytovatel p�íjemci bezplatnou 
licenci k užití loga ROP NUTS II SV  v souvislosti s realizací projektu, a to po dobu realizace 
a udržitelnosti projektu. P�i užití loga je p�íjemce povinen postupovat v souladu s Pravidly publicity 
v rámci ROP SV.     

XV. 

Kontroly 

15.1. P�íjemce se zavazuje poskytnout kontrolním orgán�m jakékoliv dokumenty vztahující se 
k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor 
a na pozemky související s projektem a jeho realizací. P�íjemce se zavazuje poskytnout na výzvu 
své ú�etnictví nebo da�ovou evidenci k nahlédnutí v plném rozsahu. P�íjemce se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu opat�ení k odstran�ní kontrolních zjišt�ní popsaných v protokolu, 
informovat o jejich provedení p�íslušný kontrolní orgán a poskytovatele.  

15.2. Kontrolními orgány se rozumí osoby pov��ené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
ú�etním dvorem, Nejvyšším kontrolním ú�adem, Ministerstvem financí �R, poskytovatelem, jakož 
i jakýmikoliv dalšími orgány oprávn�nými k výkonu kontroly (nap�. stavební dozor). 
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15.3. Práva a povinnosti b�hem kontroly, její rozsah a další náležitosti jsou upraveny v P�íru�ce 
a v p�íslušných právních p�edpisech. 

15.4. P�íjemce bere na v�domí, že poskytovatel je oprávn�n nechat provést u projektu vn�jší 
nezávislé ov��ení. P�íjemce je povinen p�i výkonu nezávislého ov��ení spolup�sobit. 

XVI. 

Prohlášení p�íjemce 

P�íjemce prohlašuje, že: 

a) není v úpadku, v��i jeho majetku neprobíhá insolven�ní �ízení dle zákona �. 182/2006 Sb.,  
o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), v platném zn�ní, pop�. nebyl insolven�ní 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku, 

b) k majetku, který použije na realizaci projektu, není z�ízeno nepovolené zástavní právo ani není 
ohledn� jeho majetku veden výkon rozhodnutí, 

c) není v likvidaci, ani mu není známa skute�nost, že by m�l vstoupit do likvidace, 

d) m�že vykonávat �innost, která je náplní projektu, zejména s ohledem na to, že má k jejímu 
výkonu p�íslušné povolení, pokud je vyžadováno, a zárove� mu tato �innost nebyla p�íslušným 
orgánem zakázána, 

e) nebyl on, resp. jeho statutární orgán nebo �len statutárního orgánu, pravomocn� odsouzen za 
trestný �in, jehož skutková podstata souvisí s p�edm�tem jeho podnikání nebo �innosti,  

f) se nedopustil jednání závažným zp�sobem odporujícím profesní etice, 

g) má vypo�ádané veškeré splatné závazky v��i orgán�m státní správy a samosprávy (zejména 
nemá žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojišt�ní a není v prodlení s pln�ním svých 
da�ových povinností), 

h) se nedopustil on, ani jeho statutární orgán �i �len statutárního orgánu, trestného �inu zpronev�ry, 
trestného �inu úplatká�ství nebo trestného �inu ú�asti na zlo�inném spol�ení (ú�asti na 
organizované zlo�inecké skupin�), 

ch) má zajišt�ny finan�ní prost�edky na plynulé financování realizace projektu, 

i) veškeré údaje, které poskytl v Žádosti o poskytnutí dotace, projektu, jakož i této smlouv�
a v p�ílohách t�chto dokument�, jsou pravdivé, nezkreslené, ani nezaml�el žádné okolnosti 
rozhodné pro poskytnutí dotace, 

j) se nepokusil získat d�v�rné informace nebo ovlivnit hodnocení projektu, 
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k) na úhradu zp�sobilých výdaj� projektu ne�erpá prost�edky z jiného finan�ního nástroje Evropské 
unie, 

l) veškeré jeho �innosti související s projektem jsou pln� v souladu s �eským právním �ádem, jakož 
i s evropským právem, 

m) si je v�dom, že Evropská komise je oprávn�na poskytnutou podporu, tj. dotaci, p�ezkoumat 
a rozhodnout o její slu�itelnosti se spole�ným trhem.

XVII. 

Nesrovnalosti a jiná porušení podmínek poskytnutí dotace 

17.1. Poskytovatel je oprávn�n v souladu se zákonem o finan�ní kontrole kontrolovat, zda se 
p�íjemce nedopustil nesrovnalosti ve smyslu �l. 2 odst. 7 obecného na�ízení.  Nesrovnalost m�že 
spo�ívat v porušení rozpo�tové kázn� ve smyslu ust. § 22 zákona �. 250/2000 Sb.,  
o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, �i v porušení jiných 
podmínek poskytnutí dotace. 

Porušení rozpo�tové kázn�

17.2. Porušením rozpo�tové kázn� je každé neoprávn�né použití nebo zadržení finan�ních 
prost�edk� z rozpo�tu poskytovatele. Neoprávn�ným použitím pen�žních prost�edk� je jejich 
použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo smlouvou o, poskytnutí dotace 
nebo porušeny podmínky, za kterých byly p�íslušné pen�žní prost�edky poskytnuty; dále se jím 
rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto pen�žní prost�edky použity. Zadržením pen�žních 
prost�edk� je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prost�edk� ve stanoveném termínu. 

17.3. Bylo-li poskytovatelem zjišt�no porušení rozpo�tové kázn�, je p�íjemce povinen provést odvod 
za porušení rozpo�tové kázn� ve výši odpovídající �ástce neoprávn�n� použitých nebo zadržených 
prost�edk�. Za prodlení s odvodem za porušení rozpo�tové kázn� je p�íjemce povinen zaplatit 
penále ve výši 1 promile z �ástky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto 
odvodu. Penále se po�ítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpo�tové kázn�, do 
dne, kdy byly prost�edky odvedeny. Penále, které v jednotlivých p�ípadech nep�esáhne 1 000 K�, 
se neuloží. 

Porušení jiných podmínek poskytnutí dotace (porušení podmínek p�ed uskute�n�ním 
ve�ejného výdaje, ke kterému se dané porušení váže) 

17.4. Pokud má poskytovatel v dob� p�edložení Žádosti o platbu podez�ení, že se p�íjemce z�ejm�
dopustil porušení jiných podmínek, je oprávn�n p�íjemci na dobu nezbytn� nutnou pozastavit 
poskytnutí platby. 
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17.5. Pokud poskytovatel zjistí porušení podmínek poskytnutí dotace, zp�sobené p�íjemcem ješt�
p�ed vyplacením �ásti dotace p�íjemci, budou výdaje, kterých se zjišt�né porušení týká, za�azeny 
mezi nezp�sobilé a nebudou p�íjemci vyplaceny. Není-li objektivn� možné vy�íslit výdaje, kterých 
se porušení týká, je poskytovatel oprávn�n ponížit p�íjemci celkové zp�sobilé výdaje projektu (dále 
jen „CZV“), a to ve výši 0,5 % CZV za každé jednotlivé porušení, nejvýše však 10 % CZV. 
K ponížení dojde v rámci nejbližší žádosti o platbu formou ponížení celkové sumy výdaj�, které byly 
shledány p�i kontrole dané žádosti o platbu jako zp�sobilé. Pokud bude vy�íslené ponížení vyšší 
než následující žádost o platbu, bude o tento rozdíl ponížena i následující žádost o platbu nebo 
bude p�íjemce povinen vrátit �ástku rovnající se rozdílu zp�t poskytovateli.                                                                                      

XVIII. 

Ukon�ení smlouvy 

18.1. Smlouvu lze ukon�it písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením poskytovatele  
od smlouvy nebo výpov�dí smlouvy ze strany p�íjemce. Odstoupení nabývá ú�innosti jeho 
doru�ením druhé smluvní stran�. 

18.2. Ukon�ením Smlouvy dle bodu 18.1. se poskytnutá dotace, pop�. její �ást, považuje za 
neoprávn�né použití finan�ních prost�edk�, a jako takovou ji je p�íjemce povinen vrátit, v�etn�
penále ve výši 1 promile denn� z neoprávn�n� použitých finan�ních prost�edk�, nejvýše však  
do výše této �ástky, ve lh�t� stanovené poskytovatelem.  

18.3. Nevrátí-li p�íjemce ve stanovené lh�t� poskytnutou dotaci, pop�. její �ást, považují se tyto 
finan�ní prost�edky za zadržené ve smyslu porušení rozpo�tové kázn�.  

Odstoupení od smlouvy 

18.4.  Poskytovatel m�že od smlouvy odstoupit, pokud p�íjemce: 

a) poruší rozpo�tovou káze�, 

b) poruší ustanovení právního p�edpisu �eské republiky �i Evropské unie mající vliv na pln�ní 
cíl� projektu, 

c) p�evede nebo postoupí pohledávky ze smlouvy a platby s nimi spojené bez p�edchozího 
písemného souhlasu poskytovatele, 

d) vstoupí do likvidace, je v úpadku nebo je proti n�mu zahájeno insolven�ní �ízení, 

e) zm�ní svou právní formu a stane se tak nezp�sobilým p�íjemcem v dané prioritní ose, 

f) resp. jeho statutární orgán �i �len statutárního orgánu, je pravomocn� odsouzen za trestný 
�in zpronev�ry, úplatká�ství nebo trestný �in ú�asti na zlo�inném spol�ení (ú�asti na 
organizované zlo�inecké skupin�),  
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g) resp. jeho statutární orgán nebo �len statutárního orgánu, je pravomocn� odsouzen za 
trestný �in, jehož skutková podstata souvisí s p�edm�tem jeho podnikání nebo �innosti 
(nap�. trestný �in podvodu), 

h) poruší bod 2.1. nebo 2.2. této smlouvy, 

i) poruší bod 15.1 této smlouvy, nebo 

j) ani po výzv� poskytovatele nezanechá porušování jiných povinností stanovených v této 
smlouv� nebo P�íru�ce, pop�. neodstraní následky jejich porušení ve lh�t� stanovené 
poskytovatelem, 

k) poruší povinnost stanovenou v 13.1 nebo 13.2. této smlouvy, 

l) uvede poskytovateli nepravdivé údaje týkající se projektu. 

18.5. Poskytovatel je oprávn�n od smlouvy odstoupit také v p�ípad�, že bude zastaveno 
financování ROP NUTS II SV. 

Výpov�� smlouvy 

18.6.  P�íjemce je oprávn�n smlouvu písemn� vypov�d�t. Výpov�dní lh�ta �iní dva m�síce 
a po�íná b�žet ode dne doru�ení výpov�di  

XIX. 

Doru�ování 

Doru�ení písemností podle této smlouvy prob�hne osobn� nebo poštou. Zasílací adresa odpovídá 
u poskytovatele sídlu a u p�íjemce adrese v záhlaví. Písemnost se považuje za doru�enou též 
v p�ípad�, jestliže adresát odmítne zásilku p�evzít nebo ji nevyzvedne ve lh�t� stanovené držitelem 
poštovní licence. V takovém p�ípad� se za den doru�ení považuje den, kdy adresát odmítl 
písemnost p�evzít, nebo den, který byl posledním dnem lh�ty k vyzvednutí písemnosti.  

XX. 

Poskytování údaj� o realizaci projektu 

P�íjemce se zavazuje písemn� poskytnout na žádost poskytovatele jakékoliv dopl�ující informace 
související s realizací projektu, a to ve lh�t� stanovené poskytovatelem. 
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XXI. 

Zve�ej�ování údaj�

P�íjemce souhlasí s uvedením v seznamu p�íjemc� zve�ejn�ném v souladu s �l. 7 odst. 2 písm. d)
provád�cího na�ízení. 

XXII. 

Záv�re�ná ustanovení 

22.1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že se tato 
smlouva a otázky v této smlouv� výslovn� neupravené �ídí ustanoveními obchodního zákoníku. 

22.2. Tato smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem jejího podpisu ob�ma smluvními stranami. 

22.3. P�íjemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl p�ed podpisem této smlouvy 
�ádn� a podrobn� seznámen s podmínkami �erpání dotace podle této smlouvy, bere na v�domí 
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi sv�j bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich 
pln�ní, stejn� jako k pln�ní závazk� vyplývajících mu z této smlouvy. 

22.4. Jakékoliv zm�ny této smlouvy lze provád�t pouze formou písemných �íslovaných dodatk� na 
základ� vzájemné dohody obou smluvních stran. To neplatí v p�ípad�, kdy dochází ke snížení 
investi�ní nebo neinvesti�ní složky dotace dle bodu 3.7. této smlouvy, a  ke zm�n� P�ílohy �. 1 této 
smlouvy. 

22.5. P�ípadné spory budou �ešeny ve smyslu obecn� závazných právních p�edpis� �eské 
republiky. 

22.6. Tato smlouva je vyhotovena ve �ty�ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. T�i 
obdrží poskytovatel a jeden obdrží p�íjemce. 

22.7. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva/rady m�sta �. …..dne……

22.8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tato smlouva byla uzav�ena na základ� jejich 
svobodné a vážné v�le, nebyla uzav�ena v tísni, za nápadn� nevýhodných podmínek ani pod 
nátlakem.  



Smlouva o poskytnutí dotace �.  LB/1140/S 
Regionální opera�ní program NUTS II Severovýchod 

�

�

�

� 15���

�

22.9.   Nedílnou sou�ástí této smlouvy je: 

 - P�íloha �. 1:  Rozpo�et projektu 

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

 poskytovatel      p�íjemce 


