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Číslo smlouvy: 22OPK01-0745

Smlouva o poskytnutí dotace

z rozpočtu Královéhradeckého kraje

uzavřená

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Královéhradeckým krajem

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

zastoupený: Adamem Valentou – členem Rady Královéhradeckého kraje

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení: 123-5443670217/0100

Variabilní symbol: 9990030140

dále jen „poskytovatel“

a

Miloš Brentner

trvalým pobytem:            , Dubenec, 544 55

datum narození:       1954

bankovní spojení:               

dále jen „příjemce“

dále jen „Smlouva“
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I. 

Předmět a účel Smlouvy 

1. Smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové veřejné finanční 

podpory (dále jen „dotace“) z rozpočtu poskytovatele na projekt uvedený v žádosti o poskytnutí 

dotace (dále jen „Projekt“) a na účel uvedený v čl. III. odst. 1. Projektem se rozumí výměna zdroje 

tepla provedená příjemcem dotace v místě realizace uvedeném v čl. III., odst. 1. 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní 

odpovědnost, v souladu s právními předpisy, pravidly dotačního programu poskytovatele č. 22OPK01 

a podmínkami Smlouvy.  

3. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy na veřejně přístupných webových 

stránkách Královéhradeckého kraje. 

4. Dotace je příjemci poskytována v souladu s pravidly dotačního programu č. 22OPK01 poskytovatele 

zveřejněného dne 12.05.2022. 

 

II. 

Výše dotace 

1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 180 000,00 Kč (slovy jedno sto osmdesát tisíc korun 

českých).  

2. Pro účely Smlouvy se rozumí: 

- celkové způsobilé výdaje Projektu jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem příjemce; 

- vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky příjemce 

i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 

 

Celkové způsobilé výdaje pro výpočet dotace 189 473,68 Kč  

Základní výše dotace v Kč  180 000,00 Kč 

Základní výše dotace v %  95 % z celkových způsobilých výdajů 

 

3. Výše dotace uvedená v čl. II odst. 1. Smlouvy je maximální. Pokud budou skutečné způsobilé výdaje 

na Projekt nižší než výše celkových způsobilých výdajů Projektu uvedená v tabulce v odst. 2, 

procentní výše dotace dle čl. II odst. 2 Smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně 

sníží. V případě, že procentní výše dotace dle čl. II. odst. 2 Smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro 

výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace 

k celkovým výdajům Projektu dle čl. II. odst. 2. 
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4. Zbývající část způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje Projektu budou uhrazeny z vlastních zdrojů

příjemce.

5. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

6. Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jednoho Projektu se nevylučuje. Výše

poskytnutých dotací na Projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových

způsobilých výdajů Projektu.1

III.

Účelové určení dotace

1. Poskytovatel podle Smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci ve výši uvedené v čl. II. Smlouvy na

výměnu zdroje tepla na adrese            , Dubenec, 544 55, umístěný na pozemku parc. č.    ,

zapsaný na LV č.     vedený pro katastrální území        , v obci Dubenec, ze stávajícího kotle na

pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci dotačního programu

č. 22OPK01 realizovaného poskytovatelem dotace, tj. tepelné čerpadlo.

2. Účelová dotace je určena výhradně k úhradě způsobilých výdajů specifikovaných v čl. V. Smlouvy.

3. Projekt musí být dokončen a účelu dosaženo nejpozději do 24 měsíců od zahájení realizace

Projektu. Zahájením realizace se rozumí první den následujícího měsíce od data podpisu Smlouvy

poskytovatelem dotace. Uplynutím 24 měsíců se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto

čl. za ukončenou.

IV.

Platební podmínky

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci převodem finančních prostředků na bankovní

účet specifikovaný ve Smlouvě.

2. Finanční prostředky budou příjemci převedeny na bankovní účet na základě předložených účetních

dokladů prokazujících náklady k dosažení účelu dotace.

1 Souběh dotací se netýká výměny zdroje vytápění, tzn. není možné například financovat výměnu zdroje vytápění
z dotačního programu Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji a zároveň
z programu Nová zelená úsporám.
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3. Předložené účetní doklady musí splňovat všechny náležitosti v souladu s právními předpisy a pravidly 

dotačního programu č. 22OPK01. Veškeré účetní doklady vedoucí k proplacení dotace budou 

poskytovateli doručovány přes podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  

4. Příjemce je v případě obdržení zálohy ve výši 60 % z dotace na účet definovaný ve Smlouvě povinen 

do 15 kalendářních dní uhradit celou zálohovou fakturu dodavateli. Toto je povinen doložit 

poskytovateli dotace nejpozději do 15 kalendářních dní od provedené platby výpisem ze svého 

bankovního účtu uvedeného ve Smlouvě, popř. potvrzením o platbě vystavené bankou. Výpis je 

možno předložit buď v elektronické nebo v listinné podobě. Ve výpisu z účtu bude jasně označen 

pohyb, který se týká příjmu části dotace od poskytovatele dotace a zároveň zde bude označen pohyb, 

kterým příjemce dokládá úhradu celé částky zálohové faktury. V případě úhrady zálohových plateb 

není akceptována platba v hotovosti! 

5. Vždy musí být dodrženo pravidlo, že příjemce předloží jako první zálohovou fakturu za nový zdroj 

vytápění. Způsobilost ostatních souvisejících dokladů je tímto podmíněna. 

6. Splatnost zálohových faktur nesmí být kratší než 60 kalendářních dní a musí být předložena 

poskytovateli dotace nejpozději do 15 kalendářních dní od jejího vystavení dodavatelem. V opačném 

případě nemusí být tato faktura ze strany poskytovatele dotace proplacena. Zálohová faktura musí 

být podepsána příjemcem dotace, příp. zmocněncem.  

7. Příjemce je oprávněn předkládat vyúčtování dotace maximálně ve dvou etapách (tzn. záloha + 

závěrečné vyúčtování nebo průběžná platba + závěrečné vyúčtování). Dotace je příjemci poskytována 

výhradně na účet uvedený ve Smlouvě, a to i v případě, že příjemce provedl úhradu dodavateli 

v hotovosti. 

8. V případě, že se příjemce rozhodne změnit dodavatele nového zdroje vytápění po poskytnutí zálohy 

dotace, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele dotace, a zároveň je 

povinen zálohovou platbu vrátit zpět na účet kraje. Záloha mu bude opět poskytnuta na základě nově 

vystavené zálohové faktury od nového dodavatele. 

9. V případě, že se příjemce dotace rozhodne tuto Smlouvu vypovědět, je povinen od podání výpovědi 

do uplynutí výpovědní doby dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy, vrátit poskytovateli dotace vyplacenou část 

dotace. 
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10. Příjemce je povinen do 24 měsíců od zahájení realizace Projektu2 předložit závěrečné vyúčtování 

dotace včetně povinných příloh. Po schválení poskytovatelem dotace je příjemce povinen případný 

přeplatek převést na účet poskytovatele dotace uvedený ve Smlouvě do 15 pracovních dní. 

11. Poskytovatel dotace je povinen nejpozději do 60 dní po schválení závěrečného vyúčtování uhradit 

případný nedoplatek dotace do výše způsobilých výdajů. 

 

V. 

Způsobilý výdaj 

1. Za způsobilé výdaje v rámci realizace Projektu jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky 

a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

a) dodávka nového zdroje tepla specifikovaného v projektové žádosti;  

b) stavební práce a služby spojené s dodávkou a instalací nového zdroje tepla; 

c) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou 

stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto 

doporučeno nebo vyžadováno Projektem, výrobcem nebo dodavatelem – vždy v návaznosti na 

realizaci nového zdroje tepla; 

d) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 

a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze do uvedení do trvalého provozu; 

e) náklady na projektovou dokumentaci; 

f) náklady související s administrací žádosti o podporu do výše 7 000 Kč. 

2. Nezpůsobilé náklady Projektu jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou DPH zahrnutého do ceny pořizovaného zařízení či služeb; 

b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací Projektu; 

c) úhrada úvěrů a půjček; 

d) penále, pokuty; 

e) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, 

balné, doprava, bankovní poplatky); 

f) náklady na právní spory; 

g) náklady, které mají DUZP před 01.01.2021. 

 

 
2 Zahájením realizace se rozumí první den následujícího měsíce od data podpisu Smlouvy poskytovatelem dotace. 
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Způsobilé výdaje na realizaci Projektu vznikají nejdříve ke dni 01.01.2021. 

 

VI. 

Povinnosti příjemce 

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta, a to 

v rozsahu uvedeném zejména v článku I. Smlouvy a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro 

plnění účelu Projektu, která činí 5 let ode dne doručení „Oznámení o ukončení projektu“. Příjemce je 

povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému 

ve Smlouvě. Příjemce je povinen s veškerým majetkem získaným z dotace, byť i jen částečně, 

nakládat s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. 

2. Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a uchování dokumentace 

k Projektu, a to po celou dobu udržitelnosti v délce min. 5 let.3 Jedná se zejména o povinnost 

provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, výrobcem a dodavatelem, povinnost spalovat pouze 

paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a která jsou výrobcem kotle určena jako vhodná k naplnění 

požadavků Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá 

paliva. Dále je příjemce povinen v případě kotle na pevná paliva provádět kontrolu technického stavu 

a provozu kotle v souladu s platnými právními předpisy ČR. Povinnost zajistit v intervalech 

stanovených nařízením vlády č. 91/2010 Sb., provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění 

spalinových cest a spotřebiče paliv. 

3. Příjemce je povinen dohodnout s dodavatelem tepelného zdroje fakturační podmínky tak, aby byl 

doložen účel fakturovaných částek a stanovena doba splatnosti v návaznosti na lhůty uvedené ve 

Smlouvě. 

4. Příjemce je povinen doručit poskytovateli dotace nejpozději do data ukončení realizace Projektu 

dle čl. III Závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 

- Závěrečnou zprávu s originálním vlastnoručním podpisem příjemce, příp. zmocněnce; 

 
3 Doba udržitelnosti je zahájena dnem, kdy příjemce obdrží „Oznámení o ukončení projektu“. Toto oznámení je 
poskytovatelem dotace odesíláno zpravidla do 10 pracovních dní od poskytnutí dotace. 
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- faktury/účetní doklady, které budou označeny číslem žádosti o dotaci a reg. č. krajského projektu 

(prosté kopie); 

- doklady prokazující úhradu účetních dokladů (výpis z bankovního účtu, potvrzení o úhradě 

vystavený bankou, příjmový pokladní doklad), prosté kopie;  

- fotodokumentaci nového zdroje vytápění; 

- doklad o ekologické likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva (prostá kopie); 

- zpráva o montáži zpracovaná oprávněnou osobou (prostá kopie) - v případě obnovitelných zdrojů 

energie vystavená oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných 

skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla) nebo výrobcem 

proškolenou osobou v případě instalace plynových kotlů;4 

- doklad o uvedení nového zdroje tepla do provozu (prostá kopie);5 

- platné osvědčení o získání kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů; 

- protokol o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

(v případě, že novým zdrojem tepla je spalovací zdroj, tj. plynový kotel/kotel na biomasu) – prostá 

kopie; 

- čestné prohlášení o pracích prováděných svépomocí (originál) – v případě, že je relevantní; 

- čestné prohlášení příjemce o vypořádání finančních vztahů (originál) – v případě, že je relevantní, 

tj. daňový doklad je vystaven na osobu odlišnou od příjemce dotace; 

- čestné prohlášení příjemce o vypořádání finančních vztahů s majitelem bankovního účtu (originál) 

– v případě, že je relevantní, tj. majitel bankovního účtu je odlišný od příjemce dotace. 

5. Příjemce souhlasí a spolupracuje s kontrolami ze strany poskytovatele, třetích osob pověřených 

poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, 

Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu 

ČR. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k Projektu. Touto 

kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového zdroje tepla, resp. celého Projektu na místě, 

a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjemce se zavazuje umožnit případným kontrolám vstup do svého obydlí včetně vstupu do všech 

místností souvisejících s předmětem podpory. 

 
4 U dílčích projektů ukončených před datem vyhlášení dotačního programu č. 22OPK01 není zpráva o montáži 
vyžadována, resp. příjemce musí doložit doklad o uvedení nového zdroje tepla do provozu. 
 
5 Předkládá se pouze v případě, že realizace dílčího projektu byla ukončena před datem vyhlášení dotačního 
programu č. 22OPK01. 
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6. Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit předmět dotace za zdroj se stejnými nebo lepšími 

ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší. 

7. Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti zajistit u třetích osob, jimž zcizuje nebo přenechává 

nemovitost k užívání, ve kterém byl pořízen nový zdroj tepla, možnost kontroly dle odst. 5 tohoto 

článku a zavazuje je k dodržení podmínek udržitelnosti.  

8. Příjemce dotace je povinen poskytovateli sdělit každou změnu týkající se předmětu dotace, a to 

bezodkladně, zároveň je povinen ihned nahlásit změnu kontaktních údajů.  

9. Příjemce je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní 

kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v odst. 5 tohoto článku, na základě prováděných 

kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním 

orgánem.  

10. Příjemce je povinen bezodkladně písemně oznámit poskytovateli změny, které by mohly ohrozit 

realizaci a účel poskytnutí samotné dotace (např. exekuce vůči příjemci dotace, insolvenční řízení 

příjemce dotace), které nastanou v období od uzavření Smlouvy do vyplacení celkové výše dotace. 

11. Příjemce je povinen doložit dokumenty závěrečného vyúčtování dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy 

nejpozději do uplynutí doby realizace (24 měsíců). V případě písemné výzvy poskytovatele 

k doplnění dokumentů závěrečného vyúčtování je povinen příjemce doložit doplnění dokumentů 

nejpozději do 30 pracovních dní od doručení písemné výzvy. Pokud příjemce nedoloží ve stanovené 

lhůtě poskytovateli předmětné dokumenty, bude poskytovatelem tato Smlouva vypovězena 

v souladu s čl. VIII. odst. 2 Smlouvy a příjemce bude poskytovatelem dotace vyzván k bezodkladnému 

vrácení poskytnuté částky dotace – v případě, že je relevantní.    

 

VII. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.  

2. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících 

ze Smlouvy, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti 
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spočívající v porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o územních rozpočtech, či k porušení jiných 

podmínek pro poskytnutí dotace. 

3. Dojde-li ze strany příjemce k porušení Smlouvy, dotačního programu č. 22OPK01, souvisejících 

dokumentů či právních předpisů, jde o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., a poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět.  

4. Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s účelem, který je stanoven Smlouvou nebo dotačním 

programem č. 22OPK01, je v souladu s § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., povinen provést 

poskytovateli odvod, který odpovídá částce neoprávněně použitých prostředků dotace, v souvislosti 

s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně. 

5. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na bankovní účet poskytovatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy. 

6. Zjistí-li poskytovatel, že podmínky stanovené v dotačním programu č. 22OPK01 nebyly při realizaci 

Projektu dodrženy, nebo že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné či 

nepravdivé a mohly mít na poskytnutí dotace vliv, je poskytovatel oprávněn uložit odvod ve výši 

neoprávněně požadovaných a již vyplacených finančních prostředků, případně i Smlouvu vypovědět 

a požadovat navrácení již vyplacených finančních prostředků v celé jejich výši. Příjemce je povinen 

dotaci vrátit, pokud v souvislosti s Projektem spáchá trestný čin. 

7. V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukáže je 

příjemce bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele, popřípadě ve lhůtě určené poskytovatelem 

v písemné výzvě nebo v platebním výměru.  

8. V případě vzniku důvodů k provedení opatření k nápravě nebo k vrácení dotace nebo její části 

postupuje poskytovatel podle § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech. V případě porušení 

rozpočtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace příjemcem poskytovateli, popř. nevyhovění 

výzvě k provedení opatření k nápravě, postupuje poskytovatel způsobem uvedeným v § 22 zákona 

o rozpočtových pravidlech ve spojení se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem uložení odvodu a penále do rozpočtu 

poskytovatele. 

9. Porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 4, a to nedodržení ve lhůtě 15 kalendářních dní doložit 

poskytovateli dotace po poskytnutí zálohy výpis z bankovního účtu příjemce dokládající odchozí 

platbu na účet dodavatele, a to v celkové výši poskytnuté zálohy poskytovatelem a v celkové výši 

vystavené zálohové faktury dodavatelem, je považováno za porušení smluvní povinnosti této 
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Smlouvy. V případě, že příjemce dotace nedodá poskytovateli dotace ani přes jeho písemnou výzvu, 

předmětný výpis z bankovního účtu, je tato nečinnost příjemce důvodem pro vrácení celé poskytnuté 

zálohy, a dále výpovědním důvodem Smlouvy ze strany poskytovatele v souladu s čl. VIII. 

odst. 4 Smlouvy. 

10. Porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 4, a to nedodržení lhůty pro předložení závěrečného 

vyúčtování dotace do 24 měsíců od zahájení realizace Projektu, je považováno za porušení smluvní 

povinnosti této Smlouvy. V případě písemné výzvy poskytovatele k doplnění dokumentů 

závěrečného vyúčtování je povinen příjemce doložit doplnění dokumentů nejpozději 

do 30 pracovních dní od doručení písemné výzvy. Pokud příjemce nedoloží ve stanovené lhůtě 

poskytovateli předmětné dokumenty, bude poskytovatelem tato smlouva vypovězena v souladu s čl. 

VIII. odst. 2 Smlouvy. V případě, že byla příjemci vyplacena dotace (např. zálohová platba, dílčí 

vyúčtování), bude poskytovatelem dotace vyzván k bezodkladnému vrácení.    

11. Porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 8 a 10 je považováno za porušení méně závažné povinnosti 

ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech a odvod za toto porušení je stanoven ve výši 

1 % z celkové částky poskytnuté dotace za každé toto porušení.  

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Závazkový vztah založený touto Smlouvou lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo 

výpovědí. 

2. V případě, že příjemce nebude Projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu 

vypovědět.  

3. Výpovědní lhůta činí 15 dní ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi Smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, vrátí 

příjemce poskytovateli celkovou výši dotace do 15 dnů od uplynutí výpovědní doby. Nevrátí-li 

příjemce dotaci v tomto termínu, považují se tyto finanční prostředky za zadržené ve smyslu § 22 

zákona č. 250/2000 Sb., a poskytovatel bude postupovat v souladu s tímto ustanovením. 

5. Dnem výpovědi Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení 

týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která 

podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 
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6. Výpověď Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením Smlouvy. 

7. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemnou formou a musí v ní být uveden důvod výpovědi. 

Výpověď Smlouvy je platná od jejího doručení druhé smluvní straně a účinná 16. dnem po doručení. 

V případě pochybností se má za to, že je doručena 10. den od jejího odeslání.  

8. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit proplacení 

takových výdajů, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji definovanými v této Smlouvě. 

9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce souhlasí se zveřejněním údajů 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů,  

10. Příjemce souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli, v souladu 

s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pro účely administrace 

Projektu a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval jeho osobní údaje organizacím 

a partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu financí ČR), 

a to výhradně za uvedeným účelem.  

11.  Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, pravé 

a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem. 

12. Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných postupně 

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.  Smlouva byla zhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno paré je 

příjemce povinen dodat s úředně ověřeným podpisem. Příjemce obdrží jedno paré, poskytovatel dvě. 

14.  Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu Smlouvy poskytovatelem dotace. 

15.  Smlouva nezaniká dnem finančního ukončení Projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní všechny 

povinnosti, které jim plynou ze Smlouvy.  

16.  Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními Smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámil, a zavazuje 

se, že se jimi bude řídit. 
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17.  Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění

pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy rozhodla Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením

č. RK/39/1809/2022 ze dne 12.12.2022.

V ……                                                   V Hradci Králové dne …      

Za příjemce Za poskytovatele
Miloš Brentner Adam Valenta

pověřený člen Rady Královéhradeckého kraje

…             ..                 

podpis             podpis


