MHMPXPFP4VR4
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/81/03/000767/2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, MBA, ředitelem odboru zdravotnictví MHMP
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.
číslo účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
Spojené hlavy, z. s.
zastupuje:
se sídlem/ adresa bydliště:
IČO/ datum narození:
zapsána/registrována:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Bc. Aleš Vymětal
Ke zvonici 1784/7, 143 00 Praha 4
27033830
Městský soud v Praze L16820 dne: 1. 1. 2014
Fio banka, a.s.
2800485965/2010

Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků poskytovatele ve výši 55 100 Kč
(dále jen „dotace“) na výše uvedený účet příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí
účinnosti Smlouvy.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít na realizaci účelu, který je blíže
specifikován v projektu, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „projekt“), v žádosti a v
Programu Akce celopražského významu pro rok 2021 (dále jen „program“) schváleném
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1581 ze dne 3. 8. 2020 (dále jen „účel“).
3. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU.
4. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada
hl. m. Prahy usnesením č. 294 ze dne 22. 2. 2021.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1. Dotace se poskytuje ve výši 55 100 Kč (slovy padesátpěttisícjednosto korun českých)
dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Celkový objem této dotace je kryt
finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele.
2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a
uhrazené od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 včetně za podmínek stanovených v této smlouvě,
přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 2 této smlouvy je příjemce povinen
dosáhnout do 31. 12. 2021.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s programem, a v souladu
s obecně závaznými předpisy.
2. Je-li příjemce právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech,
oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu
nebo se stanou předmětem likvidace.
3. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta,
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li
k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona
o zadávání veřejných zakázek;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů odděleně sledovat
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů;
d) dodržovat program;
e) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na
všech propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách,
případně slovně prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v
případě, že příjemce provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu,
zveřejněním oficiálního loga poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s
uvedením informace „Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“
K tomuto účelu uděluje poskytovatel příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města
Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu hlavního města
Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného na https://praha.brandcloud.pro/. Pro
získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a kontrolu správnosti použití loga k
propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor médií a marketingu MHMP na adrese
logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit v rámci
Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). Poskytovatel si
vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného účelu dotace
včetně digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí
osobě. Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele strpět a poskytnout k jeho
realizaci veškerou součinnost. V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média
v rámci realizace účelu se příjemce zavazuje zabezpečit je na území České republiky;
f) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených
ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci projektu, dojde-li k nim

g)

h)
i)

j)

v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních
dnů od vzniku této skutečnosti;
v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo
přímo použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých
finančních prostředků provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu
tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (dále jen „odvod“);
v případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále
dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele
č. 5157998/6000, variabilní symbol: 27033830, specifický symbol: 8103000767;
příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli dotace popř. její alikvotní část v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu nejpozději do 31. 1. 2022 na účet
poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: 27033830, specifický symbol:
8103000767;
příjemce dotace je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat a
na závazném formuláři doručit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2022 prostřednictvím
elektronického podání a zároveň prostřednictvím datové schránky (včetně
kvalifikovaného el. podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, v platném znění); nevyčerpané finanční prostředky
je příjemce grantu povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní
symbol: 27033830, specifický symbol: 8103000767 nejpozději do 31. 1. 2022.
Článek IV.
Kontrola a sankce

1.

Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace
průběžnou a následnou kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou
dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu
originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace.

2.

Poruší-li příjemce povinnosti vyplývající mu z právních předpisů a této smlouvy včetně
programu, dopustí se porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 3 písm. j) této
smlouvy se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6
zákona o rozpočtových pravidlech v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 dnů, v tomto případě se uloží snížený
odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 dnů, v tomto případě se uloží snížený
odvod ve výši 5000 Kč.
Článek V.
Závěrečná ustanovení

1.

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď musí být
písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a počíná
běžet ode dne jejího doručení. Příjemce je povinen nejpozději do uplynutí výpovědní doby
vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace.

2.

Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním programu před uzavřením této smlouvy.

3.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se

zákonem a nepříčí se dobrým mravům.
4.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text
této smlouvy.

5.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6.

Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 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, zajistí poskytovatel.

7.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně
číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

8.

Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.

9.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv. V případě, že hodnota plnění je nižší než 50 tis. Kč,
nabývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne
.................................................................
(za poskytovatele)
podepsáno elektronicky

V Praze dne

Aleš Vymětal

Digitálně podepsal Aleš Vymětal
Datum: 2021.03.23 11:47:49
+01'00'

.................................................................
(za příjemce)
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/000767/2021
Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace): 55 100 Kč
Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků:
vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené
žádosti, a v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Evidenční
číslo
projektu

Název projektu

1-066/21

Konference Migréna-help

Celkový
neinvestiční
rozpočet
projektu

110 215 Kč

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

55 100 Kč

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %)
jako maximální
podíl z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)
70%

Podmínky pro projekt:
Evidenční číslo

Specifikace účelu využití

1-066/21

vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené
žádosti, a v souladu s výše uvedenými podmínkami

