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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: JID: 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI  
uzavřená v souladu s ust. §34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 159 a násl. zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí oboru zdravotnictví 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/ 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 
dále jako ,,poskytovatel“ 
 
a 
 
Příjemce    
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 
Sídlo:  Petrohrad č. p. 1, 439 85 Petrohrad 
Zastoupená: Ing. Ladislavem Henlínem, ředitelem 
Kontaktní osoba: Jaroslava Sekretová 
E-mail/telefon: jaroslava.sekretova@plpetrohrad.cz/ 415 236 166 
IČ:  00829137 
DIČ: CZ00829137 
Bank. spojení: Komerční banka a.s. č. účtu: 11738481/0100 
  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn.odd.Pr 
vložka 494. 
 
dále jako „příjemce“ 
 
dále společně též jako „smluvní strany“ 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI  
(dále jen „smlouva“) 

Článek I. 

Předmět smlouvy, výše návratné finanční výpomoci 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 0…./…..Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu 
investiční návratnou finanční výpomoc ve výši 6 000 000,- Kč (slovy: šetmilionů 
korun českých), na účel stanovený v čl. II. (dále jen „výpomoc“). Příjemce výpomoc 
přijímá a zavazuje se takto poskytnuté prostředky vrátit poskytovateli ve lhůtě a za 
podmínek níže stanovených v čl. III. 

2. Výpomoc nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 
 

Článek II. 

Účel, na který je návratná finanční výpomoc určena,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí návratné finanční výpomoci  
  

 

1. Výpomoc je poskytnuta příjemci na účel: předfinancování projektu Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, v rámci programu IROP 3 výzva č. 62 
s názvem „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“.    

2. Dohodnutého účelu bude dosaženo do 31. 5. 2020. 

3. Poskytnutí výpomoci je bezúročné.  

4. Výpomoc bude poskytnuta ve splátkách. První splátka ve výši 1 800 000 Kč bude 
poskytnuta do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, zbývající část 
v měsíčních splátkách po 600 000 Kč, přičemž poslední splátka, nebo zbývající část, 
bude vyplacena v prosinci 2019, bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce,  
lhůta pro vrácení výpomoci a výše splátek, vyúčtování 

 
Příjemce prohlašuje, že výpomoc přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít výpomoc na úhradu nákladů souvisejících s účelem, pro který byla 
poskytnuta a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě (uznatelné 
náklady).  

2. Vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky (výpomoc), a to bankovním 
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, v termínu do 
30. 6. 2020. 
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3. Výpomoc nepřevést na jiný subjekt.  

4. Předat poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté výpomoci, a to do 30. 6. 2020. 

Finanční vypořádání výpomoci (přehled o čerpání a použití poskytnuté výpomoci a o 
jejím vrácení poskytovateli) musí obsahovat: 

- přehled uznatelných nákladů hrazených z výpomoci, 

- přehled o vrácení výpomoci do rozpočtu poskytovatele,  

5. V případě, že výpomoc nebude využita, vrátit poskytnutou výpomoc zpět na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy již před termínem vrácení výpomoci, 
současně písemně informovat poskytovatele o vrácení výpomoci.  

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije poskytnutou výpomoc, bude poskytovatel postupovat dle § 28 zákona č. 
250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod ve výši dle tohoto předpisu. 

 
Článek V. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci do datové schránky ID pnavb64 /na e-mail: 
jaroslavasekretova@plpetrohrad.cz Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, 
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 
správního řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. O poskytnutí výpomoci a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. ……………… ze dne 29. 4. 2019. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 
 

Příjemce 
Ing. Ladislav Henlín 
ředitel 

 
 
 

 


