Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014
PID
Stejnopis č.
Vzor

Smlouva o poskytnutí účelové dotace – grantu

DOTXXXXXXX/20XX
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ 110 01
zastoupené: ………………………………………
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, P.O.Box 174
číslo účtu: 5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
Název/jméno…………………………..

Zastoupená/é/ý ……………………………………………
Sídlem/místem podnikání/bytem: …………….………………….
Registrace…………………………………………………
IČO: …………….………………….
DIČ: …………….………………….
Bankovní spojení: ………………………………………
Číslo účtu: …………………….
(dále jen „příjemce“)
uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí účelové dotace – grantu:
Článek I.
Předmět smlouvy

(1)

Předmětem této smlouvy je udělení účelové dotace - grantu ve výši

……………… Kč
(slovy: ………………..) komu ………………………………………………………………..
na kongres název kongresu ……………………………………………………………….....
uvedený příjemcem ve formuláři Žádosti o grant hlavního města Prahy v oblasti
kongresového turismu (dále jen „grant“). Kongres se uskuteční v Praze, v termínu
………………………….. Celkový počet účastníků tohoto kongresu je udáván ..……..,
z toho počet zahraničních účastníků: …….. . Grant bude použit na uhrazení části či
celého finančního nákladu na nájem společenských prostor nebo „welcome drink“.
(2)

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této
smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy/schválilo Zastupitelstvo hlavního
města Prahy usnesením č.
(3)

ze dne……

Uvedená částka je poskytována v režimu „de minimis“ podle nařízení Komise

č.1407/2013/EU ze dne 18.12.2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis, s čímž příjemce souhlasí. Dotace
poskytovatelem zaznamenána v registru de minimis podle § 3a odst. 4 zákona
č.215/2004.Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
Článek II.
Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje převést grant příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví této
smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

(1)

Článek III.
Účel a vyúčtování grantu
Příjemce se zavazuje využít grant pouze na uhrazení části či celého finančního

nákladu na nájem společenských prostor nebo „welcome drink“ související s realizací
kongresu uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy.
(2)

Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli dále uvedené dokumenty

vztahující se k čerpání grantu do …………:
a) řádné vyúčtování čerpání grantu na formuláři Magistrátu hl. města Prahy (dále jen
„MHMP“) – „Formulář vyúčtování grantu“, který je zveřejněn na internetových stránkách:

www.praha.eu – sekce: dotace a granty – cestovní ruch – podsekce granty - kongresový
turismus.
b) kopie účetních dokladů, které dokládají čerpání výše grantu poskytnutého hlavním městem
Prahou a uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy
c) zprávu o realizaci projektu – kongresu včetně čestného prohlášení o počtu
domácích a zahraničních registrovaných účastníků kongresu
d) kopii registrace k DPH, je-li příjemce ke dni vyúčtování plátcem DPH.
(3)

V případě, že počet registrovaných účastníků kongresu nebude odpovídat

počtu uvedenému v této smlouvě, příjemce se zavazuje vrátit alikvótní část grantu do
30 dnů po odevzdání vyúčtování grantu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy.

(1)

Článek IV.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou kontrolu

realizace projektu.
(2)

Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech projektu,

jakož i při všech veřejných vystoupeních logo hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) a
hlavní město Praha (dále jen „HMP“) jako poskytovatele grantu. Příjemce obdrží logo
HMP na vyžádání, a to elektronickou poštou na adrese: jméno.příjmení@praha.eu.
(3)

Příjemce se zavazuje účtovat čerpání grantu odděleně na samostatných

účtech nákladů a příjmů nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní evidenci,
popř. vést pro poskytnutý grant odděleně daňovou evidenci v souladu se zákonem č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce se zároveň
zavazuje umožnit na žádost poskytovatele kontrolu originálních účetních písemností
vztahujících se k uvedenému účtování.
(4)

Příjemce se zavazuje použít grant pouze na účel uvedený v čl. I. odst. 1 této

smlouvy. Vzhledem k tomu, že výše podpory HMP je stanovena maximálně na 250 Kč na
účastníka, v celkovém objemu na jednu akci (kongres) maximálně 1 000 000 Kč a vzhledem
k tomu, že grant může být přidělen pouze kongresům, které mají 1 200 a více účastníků, kteří
současně stráví v Praze minimálně 2 noci a zároveň 50% z těchto účastníků je ze zahraničí,
splnění těchto podmínek musí příjemce doložit spolu s vyúčtováním grantu.
(5)

Grant nesmí být použit k vytváření zisku, pokud by tomu tak bylo, je jeho příjemce povinen
grant vrátit.

(6)

V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit z grantu DPH.

Toto omezení se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním,

které je z hlediska DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním.
Plátci DPH předloží spolu s vyúčtováním grantu doklad o registraci k platbě DPH.
Pokud tak neučiní, má se za to, že plátcem DPH není.
(7)

Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli provedení veřejnoprávní kontroly

nakládání s poskytnutým grantem (tj. s veřejnými prostředky) a vytvořit mu základní
podmínky k provedení této kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších

předpisů,

a

poskytnout

mu

k tomu

účelu

veškerou

potřebnou

dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a to
vše po dobu realizace projektu. A to vše po dobu 5 let od

ukončení realizace

projektu, po kterou je příjemce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uschovávat účetní
záznamy a účetní doklady.
(8)

Příjemce se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími

zadávání veřejných zakázek, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 2 odst. 3.
(9)

Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli změnu

adresy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim v době platnosti a
účinnosti této smlouvy.
(10)

Příjemce se zavazuje při realizaci projektu dodržovat povinnosti stanovené

právními předpisy a předpisy hlavního města Prahy a zajistit si potřebná povolení
orgánů státní správy a samosprávy.
(11)

Příjemce se zavazuje zajistit důstojné podmínky reprezentace hl. m. Prahy na

podporovaném projektu.
(12)

Je-li příjemcem fyzická osoba, pak

podpisem této smlouvy uděluje podle

příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů jména, příjmení, rodného čísla a místa trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) hl.
m. Prahou, a to v rámci úkonů souvisejících s udělením účelové dotace dle bodu I.
této smlouvy a uděluje souhlas s uvedením svých osobních údajů na tiskových
materiálech hl. m. Prahy, určených k projednávání Radou nebo Zastupitelstvem hl.
m. Prahy, jakožto i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou
k projednání této žádosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele a

dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen, dle platné právní úpravy,
dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat/archivovat.

Článek V.
Sankční ustanovení
(1)
Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy neoprávněně
použije nebo zadrží grant, je povinen na základě platebního výměru provést odvod – případně
část v rozsahu tohoto porušení, za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu hl. m. Prahy, dle
ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění. V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále
dle tohoto zákona.
.
(2)
Příjemce je povinen při vracení grantu uvádět jako variabilní symbol své IČO
(identifikační číslo)/ r.č.(rodné číslo).

(1)

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se

řídí občanským zákoníkem, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy.
(2)

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou

písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3)

Hl.m. Praha je oprávněno tuto smlouvu vypovědět

v případě porušení

povinností upravených v čl. I. a II. této smlouvy. Výpověď musí být písemná a musí
být doručena příjemci. Pro doručení platí ust. § 573 z.č. 89/2012 Sb.
Vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními
předpisy, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z.č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech.
(4)

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena

v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a
která obsahuje údaje

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum
jejího podpisu. 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 jakýchkoliv dalších podmínek.
(5)

Smlouva sestává ze …..stran textu smlouvy a …..stran příloh. Smlouva se

vyhotovuje v šesti autorizovaných stejnopisech, příjemce obdrží jeden stejnopis,
poskytovatel pět stejnopisů. Autorizace se provede připojením otisku úředního
razítka poskytovatele na přelepce smlouvy.
(6)

Smluvní strany

shodně prohlašují, že

tato smlouva byla

uzavřena

po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem
a nepříčí se dobrým mravům.
(7)

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami.

V Praze dne ...................................

V Praze dne

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

……………………………………….

……….………………………….

poskytovatel

příjemce

