
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

 3.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Praktické ověřování 
získaných znalostí na libereckých ZŠ" 

 

 

Zpracoval:  Veronika Fialová 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení  
projektů 

telefon: 48 524 3190 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 19.3.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 

1) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Praktické ověřová-
ní získaných znalostí na libereckých ZŠ " 

 

 



 2

 
a ukládá 
 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku smlouvy. 

T: březen 2013 
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Důvodová zpráva  
 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu byl zpracován a předložen poskyto-
vatelem dotace, tedy Libereckým krajem, ke schválení Zastupitelstvu Statutárního města Li-
berec. Předmětný dodatek upravuje sankce při možném porušení pravidel poskytování dotace 
– dochází ke zjemnění sankcí. 
 
Přijetí dotace  pro projekt „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“  
s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/01.0026 bylo schváleno zastupitelstvem města usnese-
ním č. 268/2011 ze dne 15.12.2011. 
 
Založení projektu bylo schváleno usnesením rady města č. 410/2011 ze dne 7. 6. 2011. Jedná 
se o projekt se 100 % dotací. Zdrojem financování je 85 % dotace z EU a 15% ze státního 
rozpočtu. Finanční prostředky budou čerpány formou dotace z Libereckého kraje.  
Termín realizace projektu je od 1. 2. 2012 do 30. 6. 2013. 
 
Partnerskými školami pro výše uvedený projekt jsou: 
ZŠ ul. 5. Května 
ZŠ U Soudu 
ZŠ U Školy 
ZŠ Barvířská 
ZŠ Broumovská 
ZŠ Husova 
ZŠ Křížanská 
ZŠ Lesní 
ZŠ Vrchlického 
ZŠ Aloisina výšina 
DOCTRINA – základní škola, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Praktické ověřování 

získaných znalostí na libereckých ZŠ“ 
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Dodatek �. 1 
ke Smlouv� o realizaci grantového projektu �. CZ.1.07/1.1.22/01.0026, 
v rámci  globálního grantu Zvyšování kvality ve vzd�lávání v Libereckém 

kraji II �. OLP/3637/2011
uzav�ené mezi smluvními stranami dne 30.12.2011 

�lánek I 

Zprost�edkující subjekt (dále jen „Poskytovatel“): 
Název kraje:   Liberecký kraj 

Sídlo:    U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II

Zastoupený:            Martinem P�tou, hejtmanem Libereckého kraje, v plné moci  

zastoupeným Ivanou Hujerovou, �lenkou rady kraje

I�:    70891508

DI�:    CZ70891508

Bankovní spojení:  Komer�ní banka, a. s.

�íslo ú�tu:   43-853 7620 257/0100 

a 

Smluvní strana (dále jen „P�íjemce“): 
Název:    Statutární  m�sto Liberec 
Sídlo:    Dr.E.Beneše,  460 59 Liberec I 
Statutární zástupce:  Bc. Martina Rosenbergová, primátorka 
I�:   00262978 
DI�:     CZ00262978 
Bankovní spojení: �eská spo�itelna a.s.   
�íslo ú�tu:  4912242/0800 
Smluvní strana je plátcem DPH 

uzavírají tento Dodatek �.1 ke Smlouv� o realizaci grantového projektu v rámci Opera�ního 

programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost �. CZ.1.07/1.1.22/01.0026  (dále jen 

„Dodatek �. 1“) 
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�lánek II 

P�edm�t dodatku 

1) Smluvní strany uzav�ely dne 30.12.2011 Smlouvu o realizaci grantového projektu 
�. OLP/3637//2011 (dále jen Smlouva).

2) Z judikatury Nejvyššího správního soudu �eské republiky vyplývá, že smlouva 
o poskytnutí dotace je ve�ejnoprávní smlouvou, jejíž režim se �ídí zákonem 
�. 500/2004 Sb., správní �ád (dále jen „správní �ád“), a nikoliv smlouvou 
soukromoprávní, spadající do režimu zákona �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník (dále jen 
„ob�anský zákoník“). Proto se provád�jí následující úpravy Smlouvy: 

A.

V �lánku I se ustanovení „uzavírají podle § 51 zákona �. 40/1964 Sb., ob�anského zákoníku, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� tuto smlouvu o realizaci grantového projektu (dále jen 

„Smlouva“):“ ruší a nahrazuje se následujícím: „uzavírají podle �ásti páté, zákona 

�. 500/2004 Sb., správní �ád, v platném zn�ní tuto ve�ejnoprávní smlouvu o realizaci projektu 

(dále jen „Smlouva“):“. 

B.

ruší se:

�lánek IX 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKON�ENÍ SMLOUVY DOHODOU 

1. Poskytovatel m�že od této Smlouvy okamžit�, bez poskytnutí dodate�né lh�ty k zjednání 
nápravy, odstoupit, jestliže P�íjemce: 

a. Bezd�vodn�, dlouhodob� a opakovan� neplní n�kterou ze svých povinností uvedených 
ve Smlouv�, nap�. nepodává pr�b�žné monitorovací zprávy, žádosti o platby a to ani 
b�hem 20 pracovních dn� následujících po doru�ení písemné výzvy p�íjemci, 
sm��ující k náprav� pln�ní jeho povinností, p�ípadn� v této lh�t� nepodá uspokojivé 
vysv�tlení; 

b. nenaplní monitorovací indikátory ve stanovené dob�; 

c. je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci sm��ující k jeho zániku; 

d. zm�ní právní formu, aniž by p�edložil ke schválení žádost o schválení podstatných 
zm�n v Projektu; 

e. uvedl do Smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, které mohou mít podstatný vliv na 
dosažení ú�elu Smlouvy dle �l. II odst. 2 a toto bude kontrolou zjišt�no; 

f. dopustí se finan�ních podvod� nebo jiných nekalých jednání souvisejících s realizací 
Projektu a kontrola toto zjistí; 

g. dopustí se on, jeho statutární orgán nebo jeho zam�stnanec trestného �inu, jehož 
skutková podstata souvisí p�ímo �i nep�ímo s realizací Projektu a byl za n�j 
pravomocn� odsouzen; 
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h. Projekt již nespl�uje podmínky, za nichž byla finan�ní podpora p�id�lena a P�íjemce 
podpory nenavrhne jeho uspokojující modifikaci k dosažení p�vodních cíl� Projektu. 

2. Poskytovatel je dále oprávn�n odstoupit od Smlouvy z d�vodu porušení jiných smluvních 
povinností, jestliže P�íjemce nezjedná jejich nápravu ani na základ� výzvy Poskytovatele 
ve lh�t� stanovené ve výzv�.  

3. Odstoupení musí být písemné, musí v n�m být uvedeny d�vody odstoupení, a musí být 
prokazateln� doru�eno druhé smluvní stran�. Odstoupení se stává ú�inným dnem jeho 
doru�ení P�íjemci. Pokud není druhou stranou odstoupení od Smlouvy p�evzato, považuje 
se za okamžik doru�ení 10. den, kdy byla písemnost p�ipravena k vyzvednutí 
u doru�ujícího orgánu. Tímto ustanovením není dot�eno doru�ování p�íjemci ve smyslu 
zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument� zákona �. 300/2008 
Sb.  

4. Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva ruší. V takovém p�ípad� je P�íjemce povinen 
vrátit poskytnutou finan�ní podporu ve výši všech doposud proplacených prost�edk� ve 
lh�t�, kterou ur�í Poskytovatel v odstoupení. Pokud v této lh�t� P�íjemce poskytnutou 
finan�ní podporu nevrátí, bude Poskytovatel postupovat jako v p�ípad� zadržení 
prost�edk� dle �l. X odst. 2 této Smlouvy. 

5. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody nebo na uplatn�ní 
smluvní pokuty ve smyslu �l. X této Smlouvy. 

6. Smlouvu lze ukon�it rovn�ž dohodou obou smluvních stran. Taková dohoda musí být 
písemná a musí v ní být uvedeny d�vody, které vedly k ukon�ení Smlouvy v�etn�
vzájemného vypo�ádání práv a závazk�. 

který se nahrazuje následujícím �lánkem: 

�lánek IX 

UKON�ENÍ SMLOUVY  

1. Poskytovatel m�že tuto Smlouvu vypov�d�t bez poskytnutí dodate�né lh�ty k zjednání 
nápravy a bez poskytnutí lh�ty uvedené v �l. VIII. odst. 2 písm. a) této Smlouvy na 
ukon�ení aktivit projektu, jestliže p�íjemce: 

a. bezd�vodn� a dlouhodob� neplní n�kterou ze svých povinností uvedených ve 
Smlouv�, nap�. nepodává pr�b�žné monitorovací zprávy, žádosti o platby a to ani 
b�hem 20 pracovních dn� následujících po doru�ení písemné výzvy p�íjemci, sm��ující 
k náprav� pln�ní jeho povinností, p�ípadn� v této lh�t� nepodá uspokojivé vysv�tlení; 

b. nenaplní monitorovací indikátory ve stanovené dob�; 

c. je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci sm��ující k jeho zániku; 

d. zm�ní právní formu, aniž by p�edložil ke schválení písemný dodatek ke Smlouv�; 

e. uvedl do Smlouvy nebo v žádosti o finan�ní podporu nepravdivé nebo neúplné údaje, 
které mohou mít podstatný vliv na dosažení ú�elu Smlouvy dle �l. II odst. 2 a toto 
bude kontrolou zjišt�no; 

f. se dopustí finan�ních podvod� nebo jiných nekalých jednání; 
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g. dopustí se on, jeho �len statutárního orgánu nebo jeho zam�stnanec trestného �inu, 
jehož skutková podstata souvisí s realizací projektu a byl za n�j pravomocn� odsouzen; 

h. projekt již nespl�uje podmínky, za nichž byla finan�ní podpora p�id�lena a p�íjemce 
podpory nenavrhne jeho uspokojující modifikaci k dosažení p�vodních cíl� projektu. 

2. Výpov�� Smlouvy podle p�edcházejícího odstavce musí být u�in�na písemn� a musí v ní 
být uvedeny d�vody jejího ud�lení. Výpov�dní lh�ta �iní 10 kalendá�ních dní a po�íná 
b�žet dnem následujícím po dni jejího doru�ení p�íjemci.  

3. Poskytovatel je dále oprávn�n Smlouvu vypov�d�t z d�vodu porušení jiných smluvních 
povinností, jestliže p�íjemce nezjedná nápravu ani na základ� výzvy poskytovatele ve 
lh�t� ve výzv� stanovené. 

4. Uplynutím výpov�dní lh�ty tato Smlouva zaniká. V p�ípad� zániku Smlouvy podle tohoto 
ustanovení je p�íjemce povinen vrátit poskytnutou finan�ní podporu ve výši všech 
doposud vyplacených prost�edk�. Lh�tu pro vrácení doposud proplacených prost�edk�
ur�í poskytovatel.  

5. Smlouvu lze rovn�ž z d�vod� uvedených v § 167 odst. 1) zákona �. 500/2004 Sb., správní 
�ád v platném zn�ní, zrušit. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny 
d�vody, které vedly k ukon�ení Smlouvy v�etn� vzájemného vypo�ádání práv a závazk�. 

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

3) Z d�vodu nové úpravy zákona o rozpo�tových pravidlech, provedené zákonem 
�. 465/2011 Sb., kterým se m�ní zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 
územních rozpo�t� a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (rozpo�tová pravidla), se 
provád�jí následující úpravy Smlouvy: 

ruší se:

�lánek X 

SANKCE 

1. Pokud P�íjemce použije finan�ní podporu (p�ípadn� její �ást) k jinému ú�elu, než na 
zp�sobilé výdaje Projektu, nebo neprokáže-li ú�el jejího použití, považuje se tato podpora 
(p�ípadn� její �ást) za neoprávn�n� použité prost�edky a Poskytovatel uloží P�íjemci podle 
§ 22 zákona �. 250/2000 Sb. (nevztahuje-li se na P�íjemce § 28 tohoto zákona) odvod do 
svého rozpo�tu ve výši �ástky neoprávn�n� použitých prost�edk� spolu s povinností 
zaplatit penále dle pravidel stanovených uvedeným zákonem. P�íjemce je povinen uložený 
odvod spolu s penále odvést do rozpo�tu Poskytovatele v Poskytovatelem stanovené lh�t�. 

2. V p�ípad� zadržení prost�edk� finan�ní podpory uloží Poskytovatel P�íjemci podle § 22 
zákona �. 250/2000 Sb. (nevztahuje-li se na P�íjemce § 28 tohoto zákona) odvod do svého 
rozpo�tu ve výši �ástky zadržených prost�edk� spolu s povinností zaplatit penále ve výši 
1 promile denn� ze zadržených prost�edk�, nejvýše však do výše této �ástky. P�íjemce je 
povinen uložený odvod spolu s penále odvést do rozpo�tu Poskytovatele 
ve Poskytovatelem stanovené lh�t�. Penále se po�ítá ode dne následujícího po dni, kdy 
došlo k porušení rozpo�tové kázn�, do dne, kdy byly prost�edky odvedeny na ú�et 
globálního grantu. Penále, které v jednotlivých p�ípadech nep�esáhne 1 000,- K�, se 
neuloží. 
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3. Nesrovnalostí se rozumí porušení p�edpisu Evropských Spole�enství nebo p�edpis� �R 
v d�sledku jednání nebo opomenutí hospodá�ského subjektu, které vede nebo by mohlo 
vést ke ztrát� v souhrnném rozpo�tu EU nebo ve ve�ejném rozpo�tu �R, a to zapo�tením 
neoprávn�ného výdaje do souhrnného rozpo�tu EU nebo do ve�ejného rozpo�tu �R. 
Z hlediska p�íjemce je nesrovnalostí jakékoli porušení smluvních podmínek stanovených 
touto Smlouvou, podmínek stanovených P�íru�kou pro p�íjemce a všech na�ízení Komise 
(ES), týkajících se �erpání finan�ních prost�edk� ze Strukturálních fond� a Fondu 
soudržnosti. 

P�i podez�ení na nesrovnalost p�i realizaci Projektu Poskytovatel nebo �ídící orgán m�že 
provést kontrolu na míst� u P�íjemce a p�i zjišt�ní nesrovnalosti uložit nápravná opat�ení 
nebo p�ípadn� sankce, podle charakteru zjišt�né nesrovnalosti. 

4. Pokud Poskytovatel zjistí, že existuje podez�ení na nesrovnalost ("irregularity") ve smyslu 
na�ízení Rady (ES) �. 1083/2006, je oprávn�n pozastavit p�íjemci další platby. 

5. Pokud P�íjemce nenaplní monitorovací indikátory výstup� v dob� stanovené v projektové 
žádosti a Poskytovatel od této Smlouvy neodstoupí, je oprávn�n požadovat po p�íjemci 
smluvní pokutu ve výši: 

a. 5 % ze všech dosud proplacených prost�edk� Projektu za nenapln�ní jakéhokoliv 
monitorovacího indikátoru výstupu uvedeného v �lánku X, odstavci 6 o nejvýše 15 
% (v�etn�) z plánované hodnoty indikátoru stanovené v projektové žádosti; 

b. 30 % všech dosud proplacených prost�edk� Projektu za nenapln�ní jakéhokoliv 
monitorovacího indikátoru výstupu uvedeného v �lánku X, odstavci 6 v rozmezí 
15 % až 50 % (v�etn�) z plánované hodnoty indikátoru stanovené v projektové 
žádosti; 

c. pokud nenapln�ní jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výstupu uvedeného 
v �lánku X, odstavci 6 p�esáhne 50 %, Poskytovatel od Smlouvy vždy odstoupí a 
dále bude Poskytovatel postupovat dle �lánku IX této Smlouvy. 

6. Ustanovení �lánku X, odstavce 5 se vztahuje na monitorovací indikátory: 07.41.00 Po�et 
podpo�ených osob celkem, 06.43.10 Po�et nov� vytvo�ených/inovovaných produkt�, 
06.43.12 Po�et nov� vytvo�ených/inovovaných produkt� s komponentou ŽP, 06.43.13 
Po�et nov� vytvo�ených/inovovaných produkt� s komponentou ICT, 07.46.00 Po�et 
úsp�šn� podpo�ených osob (bez dalšího d�lení), a to jednotliv�. 

7. Výše uvedené sankce se týkají nespln�ní každého jednotlivého výše uvedeného 
indikátoru. V p�ípad� nespln�ní více indikátor� se procentuální sankce za jednotlivé 
indikátory s�ítají. 

8. Pro výpo�et smluvní pokuty podle �l. X, odst. 5, písm. a), b), c) této Smlouvy se má za to, 
že každý z monitorovacích indikátor� má stejnou váhu. 

9. Pokud P�íjemce nep�edloží záv�re�nou žádost o platbu spole�n� se záv�re�nou 
monitorovací zprávu o realizaci Projektu do 2 m�síc� od ukon�ení realizace Projektu, je 
P�íjemce povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z celkových 
zp�sobilých výdaj� Projektu dle �. III odst. 2 za každý den prodlení.  

10. Za jednotlivá porušení ostatních povinností P�íjemce zaplatí Poskytovateli �ástku ve výši 
2 % z maximální výše dosud poskytnuté finan�ní podpory.  

11. V p�ípad�, že dojde k mylnému p�evodu finan�ních prost�edk� z projektového ú�tu na 
jiný ú�et a chybou dot�ené prost�edky jsou p�íjemcem v plné výši z vlastní iniciativy, 
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nejpozd�ji do 5 pracovních dn� od uskute�n�ní mylného p�evodu, vráceny na projektový 
ú�et, nejedná se o porušení rozpo�tové kázn�. 

12. Mylnou platbou se pro ú�ely této smlouvy rozumí chybný p�evod poskytnutých 
finan�ních prost�edk� z projektového bankovního ú�tu na jiný bankovní ú�et a jejich 
navrácení p�íjemcem na bankovní ú�et Projektu ihned po zjišt�ní tohoto pochybení. 
Prost�edky, dot�ené chybným p�evodem, nejsou uplatn�ny v žádosti o platbu. 

který se nahrazuje následujícím �lánkem: 

�lánek X 

SNÍŽENÉ ODVODY 

1. V p�ípad�, že dojde k mylnému p�evodu finan�ních prost�edk� z projektového ú�tu na 
jiný ú�et a chybou dot�ené prost�edky jsou p�íjemcem v plné výši z vlastní iniciativy, 
nejpozd�ji do 5 pracovních dn� od uskute�n�ní mylného p�evodu, vráceny na projektový 
ú�et, bude p�íjemci vym��en odvod za porušení rozpo�tové kázn� ve výši 1 – 2% z �ástky 
porušení rozpo�tové kázn�, za p�edpokladu, že dot�ené prost�edky nebyly uplatn�ny 
v žádosti o platbu. V p�ípad�, že finan�ní prost�edky budou vráceny po uplynutí lh�ty 
5 pracovních dn�, bude p�íjemci vym��en odvod za porušení rozpo�tové kázn� ve výši 
10 – 20% z �ástky porušení rozpo�tové kázn�.

2. V p�ípad�, že p�íjemce poruší povinnosti uvedené v �l. V, odst. 8 bude mu za toto závažné 
porušení rozpo�tové kázn� a závazných pravidel OP VK vym��en odvod za porušení 
rozpo�tové kázn� ve výši 100% dotace vyplacené ke dni porušení rozpo�tové kázn�. 

3. V p�ípad�, že dojde k porušení závazk� p�íjemce uvedených v �l. V, odst. 1, 2, 3, 6, v  
�l. VI odstavci 15, v �l. VII, odstavcích 1, 2, 7, 8, 9, nebo16, v �l. XI, odst. 2, 3 po 
vyplacení jakékoliv �ástky finan�ní podpory, bude p�íjemci uložen odvod za porušení 
rozpo�tové kázn� vym��en dle § 22 odst. 5 zákona �. 250/2000 Sb. ve výši neoprávn�n�
použitých prost�edk�. 

4. V p�ípad�, že dojde k porušení závazk� p�íjemce uvedených v �l. V,  odst. 4, v �l. VI, 
odst. 1, 6, 7, 12, 17 nebo v  �l. VII, odstavcích 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 17 po vyplacení 
jakékoliv �ástky finan�ní podpory, bude p�íjemci uložen odvod za porušení rozpo�tové 
kázn� vym��en dle § 22 odst. 5 zákona �. 250/2000 Sb. ve výši 1 - 5% z celkové �ástky 
dotace. 

5. V p�ípad� porušení povinností uvedených v �l. IV, odst. 2 za p�edpokladu, že dané 
povinnosti nejsou uvedeny v jiných ustanovení této Smlouvy a za p�edpokladu, že došlo 
k porušení rozpo�tové kázn�, bude p�íjemci uložen odvod za porušení rozpo�tové kázn�
ve výši 1 - 5% z �ástky porušení rozpo�tové kázn�.  

6. V p�ípad�, že se p�íjemce dopustí porušení rozpo�tové kázn� porušením povinností 
stanovených touto Smlouvou v �l. VII, odst. 6 bude mu uložen odvod za porušení 
rozpo�tové kázn� v následující výši1:  

a. Ve�ejné zakázky podle zákona �. 137/2006 Sb., (dále jen „ZVZ“) 

a) V p�ípad�, že zadavatel neprovedl zadávací �ízení na výb�r dodavatele, nebo 
uzav�el smlouvu s dodavatelem, který se neú�astnil zadávacího �ízení - 100% 

                                                 
1 P�esnou výši odvodu stanoví podle míry závažnosti daného pochybení p�i dodržení procentního rozp�tí  poskytovatel dotace
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�ástky dotace použité na financování p�edm�tné zakázky (ve výši porušení 
rozpo�tové kázn�) 

b) V p�ípad�, že zadavatel rozd�lil p�edm�t ve�ejné zakázky s d�sledkem snížení 
p�edpokládané hodnoty pod finan�ní limity stanovené v ZVZ; v p�ípad�, že tento 
postup vede až k zadání ve�ejné zakázky bez jakéhokoli výb�rového �ízení, 
postupuje se dle výše uvedeného bodu i) - 25 – 30% �ástky dotace použité na 
financování p�edm�tné zakázky 

c) V p�ípad�, že zadavatel nedodržel povinnost uve�ejnit oznámení o zahájení 
zadávacího �ízení (oznámení nebylo v�bec zve�ejn�no) - 100% �ástky dotace 
použité na financování p�edm�tné zakázky (ve výši porušení rozpo�tové kázn�) 

d) V p�ípad�, že zadavatel porušil jiné povinnosti týkající se uve�ej�ování, p�íp. 
nedodržel lh�ty pro podání nabídek - 25 – 30% �ástky dotace použité na 
financování p�edm�tné zakázky.  

e) V p�ípad�, že zadavatel porušil povinnost specifikovat v oznámení �i výzv� o 
zahájení zadávacího �ízení nebo alespo� v zadávací dokumentaci kvalifika�ní 
p�edpoklady a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ - 25 - 30% �ástky 
dotace použité na financování p�edm�tné zakázky, v mén� závažných p�ípadech 
5 – 10% 

f) V p�ípad�, že zadavatel nastavil kvalifika�ní p�edpoklady a hodnotící kriteria 
v rozporu se ZVZ - 25 – 30% �ástky dotace použité na financování p�edm�tné 
zakázky, v p�ípad� úmyslného jednání se odvod zvyšuje až na 100%; naopak 
nevedlo-li použití nezákonného hodnotícího kritéria k odrazení n�kterého 
dodavatele 5 – 25% 

g) V p�ípad�, že zadavatel porušil povinnost stanovit p�edm�t ve�ejné zakázky 
nediskrimina�ním zp�sobem, nebo nedostate�n� definoval p�edm�t ve�ejné 
zakázky v oznámení/výzv� o zahájení zadávacího �ízení, nebo v zadávací 
dokumentaci - 25 - 30% �ástky dotace použité na financování p�edm�tné 
zakázky, v mén� závažných p�ípadech 5 – 10% 

h) V p�ípad�, že zadavatel nehodnotil nabídky jednotlivých uchaze�� v souladu 
s uve�ejn�nými kvalifika�ními p�edpoklady, hodnotícími kritérii nebo v souladu 
se zadávací dokumentací - 25 - 30%  �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky, v mén� závažných p�ípadech 5 – 10% 

i) V p�ípad�, že se zadavatel dopustil nezákonného vyjednávání o nabídkách, nebo 
uzav�ení dodatku ke smlouv�, který je v rozporu se zadávacími podmínkami 
nebo vít�znou nabídkou - 25 - 30% �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky, v mén� závažných p�ípadech 5 – 10% 

j) V p�ípad�, že zadavatel porušil zásady rovného zacházení – 25 - 30% �ástky 
dotace použité na financování p�edm�tné zakázky 

k) V p�ípad�, že zadavatel neustanovil hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek - 25 – 30% �ástky dotace použité na financování p�edm�tné zakázky 

l) V p�ípad�, že zadavatel porušil pravidla stanovená ZVZ pro složení nebo jednání 
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek- 2 – 10% �ástky dotace 
použité na financování p�edm�tné zakázky 

m) V p�ípad�, že zadavatel nezrušil výb�rové/zadávací �ízení a�koliv byly napln�ny 
podmínky §84 odst. 1 ZVZ - 25 – 30% �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky 

n) V p�ípad�, že zadavatel uzav�el smlouvu s uchaze�em, který m�l být dle ZVZ 
vylou�en ze zadávacího �ízení - 25 – 50% �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky 



8/11

o) V p�ípad�, kdy došlo k nezákonnému vylou�ení zájemce/uchaze�e ze 
zadávacího �ízení - 25 – 30% �ástky dotace použité na financování p�edm�tné 
zakázky, v mén� závažných p�ípadech 5 - 10% 

p) V p�ípad�, že zadavatel vyhlásil jednací �ízení bez uve�ejn�ní v rozporu 
s podmínkami stanovenými ZVZ - 100% �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky 

q) V p�ípad� ve�ejných zakázek zadaných v jednacím �ízení bez uve�ejn�ní na 
dodate�né stavební práce a služby nedodržení povinnosti zajistit, že celkový 
rozsah dodate�ných stavebních prací nebo služeb nep�ekro�í 20% ceny p�vodní 
ve�ejné zakázky - 100% �ástky dotace použité na financování p�edm�tné 
dodate�né zakázky p�evyšující 20% ceny p�vodní ve�ejné zakázky 

r) Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání ve�ejných zakázek, jestliže m�lo �i 
mohlo mít vliv na výb�r na nejvhodn�jší nabídky - 25 – 30% �ástky dotace 
použité na financování p�edm�tné zakázky 

s) Ostatní mén� závažná porušení výše výslovn� neuvedených povinností 
vyplývajících ze ZVZ 2 – 10% �ástky dotace použité na financování p�edm�tné 
zakázky; V p�ípad�, že identifikované porušení pravidel podle tohoto odstavce 
má pouze formální charakter bez p�ípadného finan�ního dopadu, pak platí, že 
spodní hranice procentního rozp�tí dosahuje hodnoty nula. 

t) V p�ípad�, že zadavatel �ádn� nearchivoval dokumenty nezbytné ke kontrole 
pr�b�hu administrace ve�ejné zakázky - 5 - 25% z �ástky dotace použité na 
financování p�edm�tné ve�ejné zakázky  

b. Ve�ejné zakázky, které nepodléhají režimu ZVZ: 

a) V p�ípad�, že zadavatel neprovedl výb�rové �ízení na dodavatele, nebo uzav�el 
smlouvu s dodavatelem, který se neú�astnil výb�rového �ízení - 100% �ástky 
dotace použité na financování p�edm�tné zakázky 

b) V p�ípad�, že zadavatel porušil povinnost stanovit p�edm�t ve�ejné zakázky 
nediskrimina�ním zp�sobem - 25 – 30% �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky 

c) V p�ípad�, že zadavatel neoprávn�né rozd�lil zakázky a následn� zvolil postup 
podle pravidel pro zakázky nižší kategorie; v p�ípad�, že tento postup vede až 
k zadání zakázky bez výb�rového �ízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 
i. V ostatních p�ípadech 25 – 30% �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky 

d) V p�ípad�, že zadavatel porušil povinnost uve�ejnit oznámení o zahájení 
zadávacího �ízení �i výzvy k podání nabídek požadovaným zp�sobem, p�íp. 
nedodržel lh�ty pro podání nabídek - 25 – 30% �ástky dotace použité na 
financování p�edm�tné zakázky 

e) V p�ípad�, že zadavatel nedodržel požadavky na obsah oznámení o výb�rovém 
�ízení �i výzvy k podání nabídek - 5 – 25% �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky 

f) V p�ípad�, že zadavatel porušil povinnosti v oblasti nastavení/použití 
kvalifika�ních p�edpoklad� a hodnotících kritérií - 25 – 30 % �ástky dotace 
použité na financování p�edm�tné zakázky 

g) V p�ípad�, že zadavatel porušil zásady rovného zacházení - 10 – 25% �ástky 
dotace použité na financování p�edm�tné zakázky 

h) V p�ípad�, kdy zadavatel p�ímo zadá dodate�nou zakázku na stavební práce �i 
služby p�i nespln�ní podmínky objektivn� nep�edvídaných okolností 
(nep�esahuje-li sou�et hodnot dodate�ných zakázek výši limitu pro ve�ejné 
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zakázky malého rozsahu) - 25 – 30% �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky v p�ípad�, že celkový rozsah dodate�ných zakázek 
nep�ekro�í 20% ceny p�vodní zakázky 

i) V p�ípad�, že zadavatel poruší povinnost zrušit výb�rové �ízení a/nebo uzav�ení 
smlouvy s uchaze�em, který m�l být p�i dodržení pravidel pro zadávání 
vylou�en z výb�rového �ízení - 25 – 50% �ástky dotace použité na financování 
p�edm�tné zakázky 

j) V p�ípad�, že zadavatel porušil stanovené povinnosti p�i uzavírání smlouvy 
s dodavatelem, �i nedodržení požadavk� na obsah smlouvy - 10 – 25% �ástky 
dotace použité na financování p�edm�tné zakázky 

k) V p�ípad�, že se podmínky v uzav�ené smlouv� liší od podmínek požadovaných 
v zadávacích podmínkách/podmínkách výb�rového �ízení, resp. uvedených 
v nabídce vít�zného uchaze�e a to i v t�ch p�ípadech, kdy k tomuto nesouladu 
došlo v d�sledku uzav�ení dodatku ke smlouv� 25 – 30% z �ástky dotace použité 
na financování p�edm�tné ve�ejné zakázky, v mén� závažných p�ípadech 5 - 
10%  z �ástky dotace použité na financování p�edm�tné ve�ejné zakázky 

l) V p�ípad�, že hodnocení nabídek bylo provedeno v rozporu s popisem 
hodnotících kritérií uvedeném ve výzv� k podání nabídek, nebo v oznámení o 
zahájení výb�rového/zadávacího �ízení 25 - 30% z �ástky dotace použité na 
financování p�edm�tné ve�ejné zakázky 

m) V p�ípad� jiného nedodržení jiných výše výslovn� neuvedených povinností 
vyplývajících z právního aktu o poskytnutí prost�edk� nebo z p�íru�ky pro 
p�íjemce finan�ní podpory z OP VK - 2 – 10% �ástky dotace použité na 
financování p�edm�tné zakázky; V p�ípad�, že identifikované porušení pravidel 
podle tohoto odstavce má pouze formální charakter bez p�ípadného finan�ního 
dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozp�tí dosahuje hodnoty nula. 

n) V p�ípad�, že zadavatel �ádn� nearchivoval dokumenty nezbytné ke kontrole 
pr�b�hu administrace ve�ejné zakázky 5 - 25% z �ástky dotace použité na 
financování p�edm�tné ve�ejné zakázky  

7. Pokud poskytovatel zjistí, že existuje podez�ení na nesrovnalost ("irregularity") ve smyslu 
na�ízení Rady (ES) �. 1083/2006, je oprávn�n pozastavit p�íjemci další platby.

8. Pokud p�íjemce nenaplní jakýkoliv monitorovací indikátor uvedený v p�íloze �. 3 této 
Smlouvy, a poskytovatel nevypoví Smlouvu, je oprávn�n uložit p�íjemci odvod za 
porušení rozpo�tové kázn� ve výši 3 – 5% z celkových zp�sobilých výdaj� projektu, 
pokud dojde k nenapln�ní n�kterého z monitorovacích indikátor� výsledk� a výstup�
o nejvýše 15%, 30 – 40% z celkových zp�sobilých výdaj� projektu, pokud dojde 
k nenapln�ní n�kterého z monitorovacích indikátor� výsledk� a výstup� více než o 15%, 
ale nejvýše o 50%. 

9. Pokud nenapln�ní monitorovacích indikátor� výsledk� a výstup� p�esáhne 50 %, bude 
p�íjemci uložen odvod ve výši 100% dotace vyplacené ke dni porušení rozpo�tové kázn�.   

10. Pro výpo�et odvodu podle písm. �l. X, odst. 8 a 9 této Smlouvy se má za to, že každý 
z monitorovacích indikátor� podléhající sankci dle p�ílohy �. 3 této Smlouvy, má stejnou 
váhu. 

11. �ástka odvodu za porušení rozpo�tové kázn� nesmí být nikdy vyšší nežli �ástka 
vyplacená p�íjemci ke dni porušení rozpo�tové kázn�.

---------------------------------------------------
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4) Na základ� doporu�ení MŠMT jako �ídicího orgánu OP VK k autorským práv�m 
a obchodnímu tajemství se provád�jí následující úpravy Smlouvy: 

ruší se:

�lánek XI 

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 

1. P�íjemce dává touto Smlouvou Poskytovateli souhlas s využíváním údaj� o Projektu 
a poskytování informací o Projektu t�etím osobám v rozsahu nezbytném pro ú�ely 
administrace globálního grantu (ukládání informací o Projektu a P�íjemci do vedení 
informa�ního systému Monit7+, apod.) a pro ú�ely informovanosti a publicity 
specifikovanými v p�íslušných právních p�edpisech, p�edevším v zákon� �. 106/1999 Sb., 
o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a v na�ízení Komise 
(ES) �. 1828/2006. 

2. Poskytovatel je oprávn�n p�edané produkty uchovávat a využívat výhradn� pro svou 
vlastní pot�ebu. Poskytovatel není oprávn�n produkty bezplatn� ší�it a zp�ístup�ovat 
t�etím osobám.  

který se nahrazuje následujícím �lánkem: 

�lánek XI 

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 

1. P�íjemce dává touto Smlouvou Poskytovateli souhlas s využíváním údaj� o Projektu a 
poskytování informací o Projektu t�etím osobám v rozsahu nezbytném pro ú�ely 
administrace globálního grantu (ukládání informací o projektu a P�íjemci do vedení 
informa�ního systému Monit7+, apod.) a pro ú�ely informovanosti a publicity 
specifikovanými v p�íslušných právních p�edpisech, p�edevším v zákon� �. 106/1999 Sb., 
o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a v na�ízení Komise 
(ES) �. 1828/2006. 

2. Je-li monitorovacím indikátorem po�et nov� vytvo�ených/inovovaných produkt�, je 
P�íjemce povinen bezplatn� všechny nov� vytvo�ené produkty nebo jejich kopie (vždy vše 
v jednom vyhotovení, podle povahy produktu bu� v písemné podob� nebo na 
elektronickém nosi�i) p�edat do vlastnictví Poskytovatele, a to nejpozd�ji p�ed odesláním 
nebo spolu se záv�re�nou zprávou.  

3. Poskytovatel je oprávn�n p�edané produkty uchovávat, využívat, zp�ístup�ovat t�etím 
osobám a ší�it bezplatn� a zárove� dostává k t�mto produkt�m od p�íjemce licenci pro 
teritoriáln� a množstevn� neomezené užití ve smyslu zákona �. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm�n� n�kterých zákon�
(autorský zákon). P�íjemce je povinen umožnit volné využití t�chto produkt� a poskytnutí 
licence dle této smlouvy není mezi nabyvatelem a poskytovatelem licence sjednána žádná 
dodate�ná odm�na. Smluvní strany mají za to, že odm�na za licenci je obsažena 
v poskytnuté dotaci. 
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4. Poskytovatel (Liberecký kraj) je oprávn�n postoupit p�edm�t licence t�etí osob�. O tomto 
postoupení je nabyvatel licence povinen poskytovatele licence informovat. Za dostate�né 
spln�ní této povinnosti se považuje zaslání e-mailové zprávy.  

5. Poskytovatel není povinen licenci využít. 

6. Výslovn� se touto smlouvou stanovuje možnost ud�lení podlicence �eské republice – 
Ministerstvu školství, mládeže a t�lovýchovy, I�: 00022985, se sídlem Karmelitská 7,  
118 12 Praha 1. 

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

�lánek III 

Záv�re�ná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy z�stávají beze zm�ny. 

2) Tento Dodatek �. 1 je vyhotoven ve t�ech stejnopisech s platností originálu, z nichž dv�
vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno P�íjemce. 

3) Tento Dodatek �. 1 nabývá ú�innosti podpisem obou smluvních stran. 

4) Vzor tohoto Dodatku �. 1 byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje �. 204/13/RK 
ze dne 5. 2. 2013. 

Za P�íjemce Za Poskytovatele 

V ……………… dne…… V Liberci dne…… 

........................................................ 

Bc. Martina Rosenbergová 
primátorka 

.............................................. 

Ivana Hujerová, 

�lenka rady kraje 


