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Smluvní strany:

Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
                              číslo účtu: 2451462/0800
(dále jen „Ústecký kraj“)

a

Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, hejtmanem Karlovarského kraje
IČO: 70891168
Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s.

číslo účtu 27-5622800267/0100
případně další účty:

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu 197889578/0300
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 7613272/0800
PPF banka, a.s.
číslo účtu 2022990024/6000

 (dále jen „Karlovarský kraj“)

(společně označováni též dále jako „poskytovatelé“)

a

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Bc. Pavlem Csonkou, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
IČO: 75082136
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
                              číslo účtu: 4361022/0800
(dále jen „příjemce“ nebo „RR SZ“)

(jednotlivě také jako „smluvní strana“, všichni společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 250/2000 Sb.“) tuto
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smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 
na financování nekrytých závazků RR SZ příjemcům dotací (dále jen „smlouva“)

Preambule
S ohledem na to že:

 Vláda České republiky dne 1. 7. 2019 přijala usnesení č. 463 o financování nekrytých 
závazků regionálních rad regionů soudržnosti, a to do výše maximálně 50 % tohoto 
závazku. Zároveň byla stanovena povinnost ministryni pro místní rozvoj, aby jednala 
s hejtmany o úhradě minimálně 50 % z výše uvedených závazků z prostředků krajů. 
Z uvedeného dokumentu je patrné, že pokud nedojde k dohodě s kraji, bude ohrožena 
možnost úhrady nekrytých závazků RR SZ, což ve své podstatě bude mít dopad 
i na příjemce dotací - právnických a fyzických podnikajících osob, kteří realizovali 
projekty na základě dotací poskytnutých RR SZ, jež byly spolufinancované z rozpočtů 
Evropské unie, na území krajů (dále jen „realizátoři projektů“),

 Rada Asociace krajů České republiky přijala usnesení č. 188 ze dne 11. 6. 2019, kdy 
vzala na vědomí závěry z pracovního jednání ministryní pro místní rozvoj a financí s 
hejtmany, předsedy RR a řediteli ÚRR ze dne 3. 6. 2019, ve věci novely zákona 
č.  248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
přijala usnesení, že souhlasí s tím, aby zajištění financování sporných případů (úroků 
z prodlení, náklady řízení apod.) bylo zajištěno 50 % ze zdrojů státního rozpočtu a 50% 
ze zdrojů krajů,
Ústecký kraj a Karlovarský kraj nejsou subjekty, které jsou odpovědné za financování 
RR SZ, nikterak nezapříčinily vznik celé situace, pohledávek a veškeré poskytované 
finanční prostředky byly, jsou a budou poskytovány na základě dobrovolného 
rozhodnutí příslušných orgánů Ústeckého kraje nebo Karlovarského kraje z důvodu, 
kdy Česká republika odmítá financovat náklady způsobené zejména dlouhodobě 
vedenými odvolacími řízeními u rozhodnutí, jež byla vydána na základě metodiky jejích 
ministerstev. Pokud by oba kraje nepřistoupily na vůli České republiky prezentované 
v citovaném usnesení Vlády ČR, byly by neoprávněně krácení realizátoři projektů i 
nadále poškozováni na svých právech, což by způsobilo pokračující bezpráví 
v důsledku platební neschopnosti RR SZ. Ve své podstatě oba kraje přistupují k tomuto 
jednání v důsledku postupu České republiky, jejímž jménem jednají jednotlivá 
ministerstva, a obecné vůle krajů prezentované v Usnesení Rady Asociace krajů České 
republiky č. 188 ze dne 11. 6. 2019,

 v tuto chvíli existují projekty, u nichž byla realizátorům projektů dotace odejmuta 
či krácena a probíhají spory o proplacení dotace u příslušných orgánů či soudů,

 smluvní strany nevylučují, že v případě úspěchu realizátorů projektů ve sporech jim 
vznikne nárok na případné příslušenství k odejmuté či krácené dotaci, např. v podobě 
úroků z prodlení či nákladů řízení,

 vznikla nebo může vzniknout potřeba, aby poskytovatelé poskytli příjemci dotaci 
na krytí 50% podílu nekrytých závazků RR SZ plynoucích z existujících sporů,

 smluvní strany současně nevylučují, že vznikne potřeba, aby poskytovatelé poskytli 
příjemci dotace na krytí 50% podílu nekrytých závazků RR SZ, plynoucích ze sporů, 
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které nejsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy, a prohlašují, že pak budou 
o takových případech jednat mezi sebou individuálně,

smluvní strany vymezují základní pravidla participace krajů na úhradě nejvýše 50 % 
nekrytých závazků, které nejsou ze strany České republiky dle výše popsaného usnesení 
Vlády České republiky zajištěny a uzavírají smlouvu následujícího znění:

I.
Úvodní ustanovení

Strany této smlouvy si jsou vědomy skutečnosti, že příjmy RR SZ vymezené zákonem č. 
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů jsou omezené nebo 
účelově určené a některé typy závazků regionálních rad regionů soudržnosti nejsou finančně 
zabezpečené. Strany smlouvy si jsou vědomy skutečnosti, že RR SZ je povinna hradit závazky, 
které jí vznikly nebo mohou vzniknout z titulu rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí orgánů státní 
správy.

II.
Výše dotace a její účel

1. Dotace je určena na výdaje související s financováním nekrytých závazků RR SZ 
definované v § 16c zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů, tedy na výdaje spolufinancované z rozpočtu České republiky, blíže 
specifikované v příloze č. 1 smlouvy, na úhradu nekrytých závazků plynoucích 
z odejmuté či krácené dotace vůči realizátorům projektů, kterými jsou úroky a náhrada 
nákladů řízení. Z dotace nelze hradit jiné než uvedené výdaje, zejména odejmutou či 
krácenou dotaci či náhrady škody.

2. Karlovarský kraj poskytuje příjemci účelově vázanou dotaci v maximální výši 10 
145 000 Kč, kdy podrobný rozpis je uveden v příloze č. 1 smlouvy, a to na úhradu podílu 
na financování jednotlivých závazků z probíhajících, resp. nevypořádaných sporů, 
uvedených v příloze č. 1 smlouvy.

3. Ústecký kraj poskytuje příjemci účelově vázanou dotaci v maximální výši 6 764 
000 Kč, kdy podrobný rozpis je uveden v příloze č. 1 smlouvy, a to na úhradu podílu na 
financování jednotlivých závazků z probíhajících, resp. nevypořádaných sporů, 
uvedených v příloze č. 1 smlouvy.

4. Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
5. V případě, že příjemce nebude čerpat dotaci v maximální dohodnuté výši uvedené 

v odstavcích 2 a 3 tohoto článku (tj. závazky nebudou vznikat příjemci v maximální 
výši, ale nižší), bude v návaznosti na vznik konkrétního závazku příjemce u sporů 
uvedených v příloze č. 1 smlouvy, poměrně upravena výše prostředků uvedená v dílčí 
žádosti s ohledem na skutečnou výši závazku. Bude zachován vzájemný poměr 
financování Ústeckým a Karlovarským krajem, jak vyplývá z přílohy č. 1 (sloupce: 
„Spolufinancování ÚK“ a „Spolufinancování KK“). Výpočet předkládá příjemce 
s každou dílčí žádostí dle článku III. smlouvy.
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6. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou nevzniká 
mezi poskytovateli solidární závazek.

III.
Základní povinnosti a náležitosti vyúčtování

1. Dotace je poskytnuta Ústeckým krajem na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 
…………., ve znění doplnění s následně zapracovanými úpravami ze dne ……. (příloha 
č. 3) a Karlovarským krajem na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne …………… 
(příloha č. 4).

2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu, na který je poskytnuta.
3. Příjemce bude žádat o uvolnění prostředků písemnými žádostmi o jednotlivé dílčí platby 

(dále jen „dílčí žádost“) u každého z poskytovatelů, vždy v členění po jednotlivých 
projektech. Dílčí žádost musí přiměřeně obsahovat náležitosti dle § 10a odst. 3 zákona 
č. 250/2000 Sb. a další náležitosti dle smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní 
strany konstatují, že dílčí žádost není žádostí o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 
Sb., ale žádostí o uvolnění jednotlivých částek přiznané dotace. Příjemce bude žádat 
o uvolnění částek prostřednictvím formuláře „Dílčí žádost“, který je uveden v příloze 
č. 2. Všechny dílčí žádosti musí být podány do termínu 30. 11. 2021.

4. Poskytovatelé budou plnit na základě bezvadných dílčích žádostí. Ke každé dílčí 
žádosti příjemce doloží pravomocný rozsudek soudu nebo rozhodnutí příslušného 
orgánu, na základě něhož je příjemce povinen hradit nekrytý závazek realizátorovi 
projektu.

5. Součástí dílčí žádosti budou doklady prokazující, že se jedná o závazky ze sporů 
uvedených v příloze č. 1, zejména:

a. pravomocný rozsudek soudu nebo rozhodnutí příslušného orgánu, na základě 
něhož je RR SZ povinna uhradit závazek,

b. RR SZ doloží, že nedisponuje aktuálně finančními prostředky na krytí závazků, 
např. kopií bankovního výpisu,

c. RR SZ doloží, že má zajištěno financování ze státního rozpočtu.
6. Poskytovatelé převedou požadované finanční prostředky na účet příjemce uvedený 

výše, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení kompletní dílčí žádosti, 
splňující náležitosti a podmínky stanovené ve smlouvě, včetně doložení skutečností 
uvedených v odst. 5 tohoto článku.

7. Finanční vypořádání dotace bude prováděno po částech. Ke každému dílčímu případu 
poskytnutí prostředků doručí příjemce příslušnému poskytovateli výpis z bankovního 
účtu RR SZ, ze kterého je zřejmé splnění závazku příjemce, a to do 5 pracovních dní 
od provedení úhrady.

8. Příjemce je povinen splnit své závazky vůči realizátorům projektů řádně a včas.
9. RR SZ se zavazuje vždy po právní moci rozhodnutí uvedených v  odst. 5 písm. a. tohoto 

článku, bezodkladně provést šetření, zdali jí nevznikl nárok na náhradu škody a tuto 
s péčí řádného hospodáře vymáhat. Příjemce o provedeném šetření vyrozumí 
poskytovatele nejpozději do 2 měsíců od právní moci každého z rozhodnutí. O 
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vymáhání poté bude poskytovatele pravidelně, nejpozději k 30. 6. a  30. 11. každého 
kalendářního roku, informovat.

10. RR SZ se zavazuje, že v případě, kdy vymůže náhrady škody dle odst. 9 tohoto článku, 
odpovídající část proplacené dotace poskytovatelům bezodkladně vrátit na jejich 
bankovní účet. Smluvní strany považují za nesporné, že vymožená náhrada škody je 
primárně určena k úhradě nekrytých závazků a tedy náleží poskytovatelům, kteří je 
prostřednictvím dotace financovali.

11. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by 
mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit 
jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen 
oznámit příslušnému poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo k událostem 
nebo skutečnostem, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, 
transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby 
s likvidací, zahájení insolvenčního řízení.

12. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti 
ze smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení 
smlouvy. V případě zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtování 
dotace ke dni likvidace.

13. Všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovateli příjemci mají povahu dotace, 
pokud by z jakéhokoliv důvodu, byť jen z části, nebyly uhrazeny příjemcem 
realizátorům projektů v souladu s touto smlouvou, budou vráceny poskytovatelům, 
od kterých je příjemce obdržel.

IV.
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na období od data účinnosti do 31. 12. 2021. V uvedeném časovém rozmezí 
má být dosaženo stanoveného účelu, kterého je dosahováno v rámci spolupráce obou 
poskytovatelů.

V. 
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Každý z poskytovatelů je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil 
smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu 
a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 kalendářních dní ode dne 
následujícího po doručení výpovědi poslední ze smluvních stran. Uplynutí výpovědní 
lhůty má za následek zánik smlouvy a poskytovatel je povinen finančně vypořádat 
dotaci. Taková výpověď je účinná pouze mezi tím poskytovatelem, který výpověď 
učinil, a příjemcem.

2. Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení smlouvy, zejména z důvodů 
uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“). Pokud smluvní strany, kterým byl návrh 
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy poslední písemný souhlas 
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud smluvní strana, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
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3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb. 

Ministerstvo financí ČR.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 500/2004 Sb.; 
nevylučuje-li to povaha a účel smlouvy, případně se použijí přiměřeně příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
s výjimkou ustanovení uvedených v § 170 zákona č. 500/2004 Sb.

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude vedena v evidenci smluv Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, Krajského úřadu Karlovarského kraje a v evidenci smluv Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

3. 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. Poskytovatelé prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených ve 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 
RR SZ, která zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána 
poskytovatelům na e-mail Ústeckého kraje: hajsman.p@kr-ustecky.cz  a Karlovarského 
kraje: vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá 
ze smluvních stran.

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných 
a číslovaných dodatků.

6. O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstev 
Ústeckého kraje č. … ze dne …… a Karlovarského kraje č. … ze dne …….

V ……………….. dne ………………

………………….
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

V ……………….. dne ………………

mailto:hajsman.p@kr-ustecky.cz
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…………………
Mgr. Petr Kubis
hejtman Karlovarského kraje

V ……………….. dne ………………

………………….
Bc. Pavel Csonka
předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Přílohy:
1. Přehled probíhajících sporů ze smlouvy včetně příslušenství a soudní řízení
2. Dílčí žádost - vzorový formulář
3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ze dne 

……………………. včetně znění doplnění s následně zapracovanými úpravami ze dne 
……………….

4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ze dne 21. 1. 
2020
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