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11.3-1 Název: bod 11.3 priloha 1.pdf

 Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje (nové znění s již 
zapracovaným návrhem změn).

U

11.3-2 Název: bod 11.3 priloha 2.pdf
 Vzor veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční/neinvestiční 
dotace s vyznačenými změnami

U

11.3-3 Název: bod 11.3 priloha 3.pdf
Vzor veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční/neinvestiční 
dotace bez vyznačených změn

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 



tohoto usnesení,
2. vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Usnesením č. 044/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 byly schváleny Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (dále jen „zásady“). Zásady byly dále upraveny 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. Odbor SPRP po dohodě s 
odborem legislativně-právním navrhuje dvě formální změny. První se týká vypuštění informace o bankovním 
spojení v žádosti z důvodů zjednodušení formuláře žádosti a s ohledem na GDPR, když příloha k žádosti 
kopie smlouvy k běžnému účtu je povinná. Druhou změnou je vypuštění odstavce 6.3 zásad pověřujícího 
hejtmana kraje ke schvalování změn ve smlouvách. Dle provedených právních rozborů je k tomuto souhlasu 
oprávněn orgán, který rozhodl o poskytnutí dotace/daru. Ve smyslu přijatého usnesení o schválení úpravy 
zásad pak bude upraven i článek Závěrečná ustanovení.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 byl schválen vzor 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje (dále jen „vzor 
veřejnoprávní smlouvy“).
Na základě jednání s odborem EK dospěl odbor SPRP, k názoru, že je nutné sjednotit smlouvy, které odbor 
SPRP vydává, především se jedná o úpravu porušení rozpočtové kázně ve vzoru veřejnoprávní smlouvy, 
konkrétně článek V. Porušení rozpočtové kázně.
Důvodem revize je:
a) Odstranění přílišné tvrdosti sankcí za porušení rozpočtové kázně, které má charakter formálního 
pochybení nemajícího vliv na účel poskytnutí dotace nebo pochybení nemajícího vliv na přímou realizaci 
projektu. Dle současné konstantní judikatury správních soudů, má-li být uložen odvod za porušení rozpočtové 
kázně, výše odvodu musí odpovídat okolnostem případu, rozsahu a závažnosti porušení povinnosti příjemce 
dotace.
b) Duplicitní úprava ustanovení upravující porušení rozpočtové kázně v případě pozdního předložení 
opravené nebo doplněné závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání dotace.
c) Možnost odstoupení od smlouvy ze strany Ústeckého kraje v případě zahájení insolvenčního řízení vůči 
příjemci dotace.
d) Sjednocení textu vzorových smluv na odboru SPRP.

Změna vzoru veřejnoprávní smlouvy – Preambule
Byl aktualizován text Preambule s ohledem na aktuálně schválený text vzorové smlouvy Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje dne 9. 3. 2020 takto:
„Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v 
rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……. ze dne 9. 3. 2020 (dále 
jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami, které jsou pro příjemce závazné 
ve věcech touto smlouvou neupravených.“

Změna vzoru veřejnoprávní smlouvy - článek IV. Povinnosti příjemce
Provedena aktualizace s ohledem na zastupitelstvu aktuálně předložené znění Zásad pro poskytování 
účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje.

Změna vzoru veřejnoprávní smlouvy - článek IV. Povinnosti příjemce
Stylistická úprava a doplnění odstavce c) o slovo „uznatelných“: „Vést a sledovat prostředky poskytnuté 
dotací v odděleném účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska uznatelných nákladů celého 
Projektu.“
Dále byl k tomuto odstavci přidán následující text: „Příjemce, který vede daňovou evidenci dle zákona 
č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve 
které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na Projekt.“
Změna vzoru veřejnoprávní smlouvy - článek V. Porušení rozpočtové kázně:
1. Vypuštěn odstavec 2), 3a), 3c), Tím došlo ke změně číslování odstavců následovně: 3b) – nyní 2a), 3d) – 
nyní 2b), 3e) – nyní 2c), 3e) – nyní 2d), 3f) – nyní 2e), 3g) – nyní 2f), odstavec 4. na odstavec 3.
2. Výše odvodu v odstavci 2a) /původně 3b)/ snížena z 10 % na 5 %
3. Úprava odstavce 2b) /původně 3d)/ na nové znění: předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 
kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty 15 dnů uvedené ve výzvě poskytovatele k doplnění nebo opravě 
závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání dotace předložených ve lhůtě stanovené ve smlouvě – výše 
odvodu činí 5 %
4. Doplněn odstavec 2c) uveden nově ve znění Nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví 
vedeném v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z 
hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu, pokud účetnictví 
vede – výše odvodu činí 10%



5. Odstavec 2d) uveden nově ve znění Nedodržení povinnosti zajistit podřízenou evidenci, ve které budou 
rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na projekt, pokud vede daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – výše odvodu 10%

6. Úprava označení odstavce f) – nyní e.

7. Úprava označení odstavce g. – nyní f.

8. Úprava číslování odstavce 4. nyní 3.

Změna vzoru veřejnoprávní smlouvy - článek VI. Výpověď a zrušení smlouvy:
1. V odst. 1 doplněna možnost výpovědi smlouvy v případě, že proti příjemci bylo zahájeno insolvenční řízení 
a ustanovení o pozastavení vyplácení dotace ve výpovědní lhůtě.
2. Doplněn odst. 3, kdy smlouvu lze ukončit i dohodou smluvních stran (navržená úprava pochází ze vzorové 
smlouvy, která je součástí Směrnice KÚÚK, kterou se vydávají standardní vzory smluv).
3. Doplněn odst. 4, kdy bylo doplněno zákonné ustanovení, že spory z právních poměrů při poskytnutí dotace 
rozhoduje podle správního řádu Ministerstvo financí ČR (navržená úprava pochází ze vzorové smlouvy, která 
je součástí Směrnice KÚÚK, kterou se vydávají standardní vzory smluv).

Změna vzoru veřejnoprávní smlouvy - článek VIII. Ostatní ujednání:

Byl vypuštěn odst. 5., protože se jedná o duplicitní text s článkem I. odst. 1.

Přílohou č.2 tohoto materiálu je vzorová smlouva s vyznačenými změnami.

Vyjádření odboru LP:
Po konzultaci návrhu změn a doporučení provedení úprav dále bez připomínek.
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