Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
spolufinancování projektu realizovaného v rámci
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014–2020
(dále jen „Rozhodnutí o spolufinancování“)
vydané podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
(dále jen „poskytovatel dotace“)
poskytuje dotaci ze státního rozpočtu tímto způsobem:

Část I. Obecná ustanovení
1. Příjemce dotace
Název partnera:
IČ:
Sídlo:
Statutární orgán (fyzická osoba přímo
oprávněná jednat jménem právnické osoby):
2. Účel dotace
2.1 Účelem dotace je realizace projektu definovaného takto:
Název projektu:
Registrační číslo:
Vedoucí partner:
(dále jen „projekt“),
který je finančně podpořen v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014–2020 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Saskou
rozvojovou bankou –dotační- bankou (Sächsische Aufbaubank -Förderbank-, SAB), a Lead
partnerem dne…
2.2 Dotace je poskytnuta na spolufinancování schválených aktivit příjemce dotace prováděných
v rámci realizace projektu uvedeného v části I., čl. 2.1.
3. Lhůta, v níž má být účelu dosaženo
Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do …1.
4. Finanční rámec a výše dotace
4.1 Předpokládaná výše způsobilých výdajů po zohlednění příjmů projektu činí …………..EUR.
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Datum ukončení realizace projektu je datum ukončení poslední aktivity směřující k naplnění cílů projektu.
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4.2 Dotace se poskytuje ve výši 5 % způsobilých výdajů po zohlednění příjmů projektu, avšak nejvýše
…Kč, tj. max. …. EUR (kurz 26,00 CZK/EUR) z prostředků státního rozpočtu (§ 44 odst. 2 písm.
h) zákona č. 218/2000 Sb.).
4.3 Skutečná výše dotace, která bude příjemci dotace poskytnuta, bude určena na základě skutečně
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů
vykazovaných zjednodušenou formou2.
4.4 Celková výše dotace v EUR uvedená v části I., čl. 4.2 nesmí být překročena.

Část II. Povinnosti příjemce dotace
1. Splnění účelu a realizace projektu
Příjemce dotace je povinen splnit účel dotace uvedený v části I., čl. 2.1 tohoto Rozhodnutí
o spolufinancování a to ve lhůtě uvedené v části I., čl. 3 tohoto Rozhodnutí o spolufinancování.
2. Udržitelnost projektu
Pokud se v souladu se Smlouvu dle části I., čl. 2.1 tohoto Rozhodnutí o spolufinancování na projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, je příjemce dotace povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby
účel dotace, dle části I., čl. 2 tohoto Rozhodnutí o spolufinancování, byl zachován po dobu pěti let od
data poslední platby prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt uvedený v části I.,
čl. 2 tohoto Rozhodnutí o spolufinancování.
3. Umožnění kontroly
Příjemce dotace je povinen umožnit pověřeným osobám poskytovatele dotace, Kontrolora (Centra pro
regionální rozvoj České republiky), Evropské komise, Evropského účetního dvora, Auditního orgánu,
a dalších národních kontrolních orgánů provedení kontroly plnění ustanovení tohoto Rozhodnutí
o spolufinancování v objektech a na pozemcích příjemce dotace, a to nejen po dobu realizace projektu,
ale i po dobu dle části II., čl. 2 tohoto Rozhodnutí o spolufinancování.
4. Veřejné zakázky
4.1 Příjemce dotace je povinen, v případě že v rámci projektu bude část aktivit realizována na základě
jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, při výběru dodavatele a při
uzavírání takových smluv postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění; od 1. 10. 2016 se tato povinnost vztahuje k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, který tímto dnem vstupuje v účinnost. V případě,
kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na příjemce dotace povinnost postupovat podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (od 1. 10. 2016 se tato povinnost
vztahuje k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, který tímto
dnem vstupuje v účinnost), je povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020.
4.2 Příjemce dotace odpovídá za to, že bude Kontrolorovi umožněn přístup k veškeré

dokumentaci související s uzavíráním smluv s dodavateli.

5. Uchovávání dokumentů
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Paušální sazbou nebo jednorázovou částkou příspěvku.
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Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu a to od
jejich vzniku až do konce roku 2030. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé
dokumenty delší dobu uchování, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

6. Publicita
Příjemce dotace je povinen provádět propagaci projektu v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a nařízením Komise (EU) č. 821/2014.

7. Oznamování změn
Příjemce dotace je povinen oznámit příslušným subjektům (v souladu s Příručkou pro příjemce
dotace) neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, nebo mohou mít vliv nebo
souvisejí s účelem dotace, nebo se jakýmkoliv způsobem účelu dotace dotýkají.

Část III. Platební podmínky
1. Výplata prostředků
Dotace bude vyplacena zpětně na základě příjemcem předložených a Kontrolorem ověřených výdajů
projektu.

Část IV. Porušení rozpočtové kázně a nevyplacení dotace nebo její části
1. Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení podmínek
1.1. Není-li v dalším ustanovení uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených
v tomto Rozhodnutí o spolufinancování porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm.
b) a písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve
výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.
1.2. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II., čl. 2 tohoto Rozhodnutí
o spolufinancování, bude výše porušení rozpočtové kázně stanovena ve stejném poměru
k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost
porušena k celkové době, po kterou má být dle tohoto Rozhodnutí o spolufinancování
povinnost dodržena (tj. k 60 měsícům).
1.3. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II., čl. 7 tohoto Rozhodnutí
o spolufinancování, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm.
a) zákona č. 218/2000 Sb., stanoven ve výši 0 – 5 % celkové částky dotace.
1.4. V případě porušení povinností stanovených v části II., čl. 4.1 tohoto Rozhodnutí
o spolufinancování u veřejných zakázek zadávaným příjemcem dotace, na které se nevztahuje
povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(od 1. 10. 2016 se tato povinnost vztahuje k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, který tímto dnem vstupuje v účinnost), bude odvod za porušení
rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., stanoven ve výši
stanovené v části I. přílohy č. 1 tohoto Rozhodnutí o spolufinancování.
1.5. V případě porušení povinností stanovených v části II., čl. 4.1 tohoto Rozhodnutí
o spolufinancování vyjma případů, na které se vztahuje část IV., bod 1.4, bude odvod za
porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.,
stanoven ve výši stanovené v části I. přílohy č. 1 tohoto Rozhodnutí o spolufinancování.
1.6. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II., čl. 6 tohoto Rozhodnutí
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o spolufinancování, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm.
a) zákona č. 218/2000 Sb., stanoven podle části II. přílohy č. 1 tohoto Rozhodnutí
o spolufinancování.
1.7. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II., čl. 1 a 3 tohoto Rozhodnutí
o spolufinancování, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm.
a) zákona č. 218/2000 Sb., stanoven ve výši celkové částky dotace.
2. Nevyplacení dotace nebo její části
Pokud příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí
o spolufinancování nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a zároveň se nejedná
o porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., poskytovatel
dotace rozhodne o nevyplacení dotace nebo její části v souladu s § 14e zákona č. 218/2000 Sb.
Nevyplacení dotace nebo její části bude provedeno ve výši nastavených snížených odvodů dle části
IV., čl. 1 tohoto Rozhodnutí o spolufinancování.

Část V. Závěrečná ustanovení
1.

Rozhodnutí o spolufinancování nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatelem dotace.

2.

Rozhodnutí o spolufinancování je vyhotoveno ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý
má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží příjemce dotace, druhý stejnopis poskytovatel
dotace.

3.

Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí o spolufinancování jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Tabulka odvodů

4.

Změny Rozhodnutí o spolufinancování mohou být prováděny pouze na základě písemné žádosti
příjemce dotace předložené Kontrolorovi, který žádost posoudí a poté ji spolu se svým
stanoviskem postoupí poskytovateli dotace. Žádost o změnu Rozhodnutí o spolufinancování musí
být poskytovateli dotace doručena do termínu dle části I., čl. 3. Výjimkou je změna částky dotace
v Kč uvedená v části I., čl. 4.2, která může být provedena do uplynutí 6 měsíců od termínu
uvedeného v části I., čl. 3 tohoto Rozhodnutí o spolufinancování.

Část VI. Poučení
Na vydání tohoto Rozhodnutí o spolufinancování se nevztahují obecné právní předpisy o správním
řízení (§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) a je vyloučeno jeho soudní
přezkoumání. Proti tomuto Rozhodnutí o spolufinancování se nelze odvolat, ani podat jiný opravný
prostředek.

V Praze, dne ……..

Za poskytovatele dotace:

............................................…………………………..
RNDr. Jiří Horáček
ředitel odboru evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj
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