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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 

ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 

 

KOUS Vysočina, z.s., 

se sídlem:    Žižkova 98, 586 01 Jihlava 

IČO:     22734686 

zastoupen:    Ing. Zuzanou Pěchotovou, předsedkyní spolku 

číslo účtu:   č.ú.: 2901421645/2010  

(dále jen “ Poskytovatel”) 
 

a 

 

se sídlem:  

IČO:    

Zastoupen (jméno, příjmení, funkce v NNO):  

číslo účtu:    

(dále jen “Příjemce”) 

 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory „Malé granty 2018 pro NNO mimo 

grantové projekty Kraje Vysočina“ (dále jen „dotace“) na realizaci Akce pro přírodu …………………..blíže 

specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 

jen „akce“).  

 

 

Čl. 3 
Závazek Příjemce 

 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat 

svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Poskytovateli písemně sdělí, že 

u akce, která bude realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou. 

 

 

 

Čl. 4 
Dotace  

 

1) Poskytovatel poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši ………………. Kč (slovy:…………………). 

2) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce 

překročí celkovou předpokládanou výši nákladů, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních 

zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší, absolutní částka dotace se úměrně sníží. 
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3) Souběh dotace z dalších dotačních titulů z rozpočtu Kraje Vysočina nebo Fondu Vysočiny na realizaci 

akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací 

na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 

 

Čl. 5 
Způsob poskytnutí dotace 

 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, uvedený v Čl. 1 této 

smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

 

Čl. 6 
Podmínky použití dotace  

 

1) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podání žádosti o poskytnutí dotace. 

2)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů souvisejících s realizací akce, které 

nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Náklady akce ve skutečné výši musí být 

uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018. 

3) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:  

a) daně,  

b) dotace a dary (za dar je považována i odměna nebo cena v soutěži, apod.), 

c) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 

d) úhrada úvěrů a půjček, 

e) penále, pokuty, 

f) náhrady škod a manka, 

g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 

h) náklady (výdaje) na právní spory, 

4) Uznatelnými náklady (výdaji) akce jsou všechny výše nejmenované náklady, které přímo souvisí 

s realizací akce a jsou pro realizaci akce nezbytné. 
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Čl. 7 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 

b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti 

a hospodárnosti, 

c) umožnit Poskytovateli a zástupcům Kraje Vysočina přístup na akci za účelem kontroly konání 

akce, spolupracovat s Poskytovatelem při vyplnění formuláře „Závěrečná zpráva“, 

d) po ukončení akce zaslat Závěrečnou zprávu o realizaci akce a poskytnout fotografie 

dokladující realizaci akce a další podklady dokazující zajištění publicity a to do 14 dnů po 

skončení akce. Fotografie budou použity na propagaci činnosti NNO, KOUS Vysočina a 

Kraje Vysočina.  

e) v případě pochybností Poskytovatele prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď 

výpisem ze svého bankovního účtu, nebo svými pokladními doklady, 

f) zajistit publicitu v souladu s Čl. 8 této smlouvy 

g) nejpozději 14 dní před konáním akce zaslat Poskytovateli podrobnou informaci o místě a 

termínu konání akce včetně plakátu nebo letáku na akci. 

 

 

Čl. 8 

Publicita 

 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla 

podpořena Krajem Vysočina a KOUS Vysočina, z.s.. 

2) Na výstupech akce typu publikací, webových stránek, sociálních sítí či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 

stažení na http://www.kr-vysocina.cz/podporil-kraj-vysocina/d-4032172/p1=36303 

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj Vysočina a KOUS Vysočina, z. s.: 

a) logo Kraje Vysočina a KOUS Vysočina, z. s. umístěné na – pozvánkách, plakátech, 

programech, vstupenkách souvisejících s akcí, v místě konání akce 

b) verbální prezentace Kraje Vysočina a KOUS Vysočina, z. s. v průběhu konání akce, 

4)   Příjemce je povinen  do 14 kalendářních dnů po skončení akce  doručit  na adresu Poskytovatele 

Závěrečnou zprávu z akce spolu s fotografiemi dokládající publicitu a fotodokumentaci akce dokládající 

obsah aktivity. Fotografie musí mít potřebnou kvalitu pro použití na webu a tiskovinách. Fotografie 

Příjemce doručí v elektronické podobě na vhodném nosiči nebo uloží přes el. úschovnu ke stažení a  

odešle mailem odkaz na toto uložiště. Odkaz odešle na emailovou adresu vyskovska@kous.cz. Dále 

Příjemce doloží materiály, které dokumentují propagaci KOUS Vysočina a Kraje Vysočina při 

konání akce (např. letáky, plakáty, info na FB, webu, video apod.). 
 

5)      Příjemce zasláním fotodokumentace z akce dává souhlas s použitím fotografií pro propagační   

účely KOUS Vysočina, z.s. a uložení do jeho fotoarchivu pro další použití. 

 

 

Čl. 9 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

V případě neoprávněného použití dotace spočívajícího v porušení povinnosti stanovené obecně 

závaznými právními předpisy, stanovené smlouvou nebo neprůkaznosti použití dotace je Příjemce 

povinen dotaci vrátit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu Poskytovatel písemně sdělí porušení 

povinností Příjemce. 

 

 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/podporil-kraj-vysocina/d-4032172/p1=36303
mailto:vyskovska@kous.cz
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Čl. 10 

Závěrečná ujednání 

 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

2) Kontaktní osobou poskytovatele oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Pavla Vyškovská, tel: ……………….., email: 

vyskovska@kous.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran.  

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Poskytovatele a druhé 

pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 

svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

7) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace  

8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla výkonná rada KOUS Vysočina, z. s. dne 

………………………... 

 

 

 

 

 

V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne…………………………. 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Zuzana Pěchotová 

 Statutární zástupce předsedkyně spolku 

 

 

 

 

Příloha č. 1 smlouvy - Žádost o poskytnutí dotace 

 


