Příloha č. 1 ZMP 12.6.2014 ÚKEP/4

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená v režimu
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Na projekt s názvem: Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně,
rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu, dále jen „projekt“
Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.1 - Integrované projekty rozvojových center
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.1.00/32.02974

Na základě rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí finanční
podpory ve formě účelové dotace se uzavírá tato Smlouva, která obsahuje podmínky pro
poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace. Tato Smlouva je uzavřená na základě
dokumentace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, kterým se stanovují
podmínky pro poskytování finanční podpory vycházející z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen Nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006), a podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (dále jen
„zákon o podpoře regionálního rozvoje“), a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o územních
rozpočtech“) a s vědomím skutečnosti, že na poskytnutí dotace není právní nárok a plnění
podle této smlouvy příjemci není vyváženo přímou protihodnotou poskytnutou poskytovateli,
že vzhledem k charakteru poskytované finanční podpory je její poskytování upraveno jak
právními předpisy Evropského společenství a právními předpisy České republiky, tak
i pravidly, která nemají povahu právních předpisů vydávaných státními orgány
a poskytovatelem a která jsou ve Smlouvě citována nebo na které se výslovně odkazuje
a která se na základě této Smlouvy stávají pro strany závazná.
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Smluvní strany:
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300
dále též „poskytovatel“

a

Statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
jednající: Mgr. Martinem Baxou, primátorem města Plzně
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-25923311/0710
dále též „příjemce“
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I.
Předmět a účel Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace (dále
jen „dotace“) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též
„ROP NUTS II Jihozápad“) z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
(dále jen „Regionální rada“).
Účelem této Smlouvy je napomoci realizaci projektu Revitalizace uliční sítě
historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu (registrační
číslo projektu: CZ.1.14/2.1.00/32.02974).
2. Příjemce si je vědom sku tečnosti, že dotace nesmí v sobě zakládat zakázanou veřejnou
podporu. Příjemce se výslovně zavazuje spolupracovat s poskytovatelem způsobem, který
ve vztahu k získanému finančnímu příspěvku z fondu EU vždy a za všech okolností
povede k zajištění souladu s pravidly EU pro oblast veřejné podpory.
3. Dotace je poskytována pouze na způsobilé výdaje projektu. Podrobný popis způsobilých
výdajů projektu včetně odhadu výdajů a příjmů z výsledků projektu uvádí rozpočet
projektu, který je přílohou této Smlouvy. Změny rozpočtu projektu se řídí Příručkou pro
příjemce ROP NUTS II Jihozápad.
4. Monitorovací ukazatele projektu, které se příjemce zavazuje uchovat po dobu minimálně
5 let ode dne ukončení projektu:
Ukazatel

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

Plánovaná hodnota

Plocha reg. a revit.obj.
pro služby OVS (města)

Plocha v m2

0

10628

5. Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí poskytovatele - Usnesení Výboru Regionální
rady číslo 941/2014 ze dne 18. 04. 2014 dle § 16e odst. 1 písm. c) zákona o podpoře
regionálního rozvoje a v souladu se zákonem o územních rozpočtech.

II.
Dotace byla po posouzení poskytovatelem vyhodnocena jako nezakládající veřejnou
podporu. Příjemce dotace bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem
posuzuje a rozhoduje závazným způsobem Evropská komise. Evropská komise může
rovněž uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem. Příjemce
svým podpisem stvrzuje, že byl s touto skutečností seznámen.
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III.
Harmonogram projektu
1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy.
Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto
skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel
je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací
zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku
Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv
stanoveného v Příručce pro příjemce.
Datum zahájení projektu
Datum zahájení fyzické realizace
projektu/rozhodné datum pro určení
způsobilosti výdajů1
Mezní datum ukončení fyzické realizace
projektu/rozhodné datum pro určení
způsobilosti výdajů
Mezní datum ukončení projektu/Termín
předložení závěrečné monitorovací zprávy
a žádosti o platbu

19. 04. 2013
21. 03. 2014

29. 05. 2015

26. 06. 2015

Harmonogram etap
Název etapy projektu
Číslo etapy projektu
Datum zahájení etapy
Mezní datum ukončení etapy/Termín
předložení etapové monitorovací zprávy
s žádostí o platbu2

Etapa 1
001
19. 04. 2013
26. 06. 2015

1 Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu

de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.
2

V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy
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IV.
Výše dotace a účelové určení
1. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve výši 85,0 % z celkových způsobilých výdajů
projektu, maximálně však v celkové výši 45 712 651,04 Kč.
2. Finanční rámec projektu:
Finanční rámec projektu
Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu
Předpokládané příjmy projektu (nevyplňuje se u projektu,
který zakládá veřejnou podporu)

Kč
121 616 840,36
53 779 589,48
67 837 250,88
0,00

3. Přehled financování způsobilých výdajů projektu:

Přehled financování způsobilých
výdajů projektu
Dotace z Regionální rady celkem
z toho: příspěvek Společenství
Národní financování
Národní spolufinancování příjemce
Soukromé spolufinancování příjemce

Investiční
dotace
v Kč

Neinvestiční
dotace
v Kč

Orientační
podíl na
celkových
způsobilých
výdajích v
%

Dotace
celkem
v Kč

45 712 651,04

0,00

45 712 651,04

85,00

45 712 651,04

0,00

45 712 651,04

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 066 938,44

0,00

8 066 938,44

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci
poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně
prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které
nejsou kryty výše uvedenou dotací (včetně nezpůsobilých výdajů nebo vícenákladů),
z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení
způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní
podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích, tzn., že bude
i úměrně snížena částka dotace. Dotace bude také snížena o příjmy, které projekt vytvoří
v průběhu realizace a v průběhu referenčního období.3
Projektem vytvářejícím příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se rozumí jakákoliv operace
zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo
jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, nebo jakékoli jiné poskytování služeb za
úplatu. Tento článek se nepoužije na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87
Smlouvy ES.
3
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5. Všechny výdaje musí být pro účely této Smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty
v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení
příslušného správce daně.
IV. a)
Úprava výše dotace před proplacením
1. Smluvní strany konstatují, že dotace dle této Smlouvy je poskytována v rámci
realizace Integrovaného plánu rozvoje města (dále též jen „IPRM“), dle smlouvy ze
dne 28.1.2009 o realizaci integrovaného plánu rozvoje města, číslo a název
IPRM: JZ/001 Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015 (dále též jen „Smlouva o
IPRM“).
2. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že výše dotace vyjádřená v CZK v článku
IV. této Smlouvy je predikovaná maximální možná částka. Smluvní strany jsou si
dále vědomy, že procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových
způsobilých výdajích projektu jsou závazné a neměnné.
3. Žádost o platbu bude zpracována v CZK.
4. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn v důsledku vývoje směnného
kurzu české koruny (CZK) vůči evropské měnové jednotce (EUR) zkrátit způsobilé
výdaje projektu v návaznosti na realizaci dalších dílčích projektů v rámci výše
uvedeného IPRM, a to tak, aby nedošlo k překročení celkové alokované částky
z Evropského fondu regionálního rozvoje (dále též jen „ERDF“) stanovené v článku 2
bodu 2. Smlouvy o IPRM. Toto bude provedeno v rámci procesu proplacení žádosti o
platbu u posledního dílčího projektu, na který ještě budou zbývat finanční prostředky
alokované pro dané IPRM dle Smlouvy o IPRM.
5. Finanční hodnota plateb dílčích projektů bude po jejich provedení odečítána od
alokované finanční částky IPRM, a to v kurzu české koruny (CZK) vůči evropské
měnové jednotce (EUR), který byl uveden v MSC20074 jako platný ke dni schválení
proplacených žádostí o platbu konkrétních dílčích projektů zahrnutých do IPRM v IS
Viola5 tak, jak je stanoveno v článku 6 bodu 4. Smlouvy o IPRM.
6. Pokud bude při kontrole a schvalování žádosti o platbu projektu zůstatek alokace
v IPRM vyjádřený v CZK po přepočtení z EUR (viz předchozí bod) nižší než
požadovaná výše dotace v žádosti o platbu, budou příjemci kráceny způsobilé výdaje
projektu a vyplacena dotace ve výši zůstatku alokace. Vzniklý rozdíl je příjemce
povinen uhradit z vlastních zdrojů

M SC2007 se rozumí informační systém na řídící úrovni používaný národním orgánem pro koordinaci (M inisterstvo pro
místní rozvoj) a řídícím orgánem ROP (Regionální rada). Jedná se o kurz stanovený ECB, který ÚRR každý měsíc zveřejňuje
na svých webových stránkách.
5
IS Viola se rozumí informační systém na řídící úrovni používaný Platebním a certifikačním orgánem M inisterstva financí
ČR a řídícím orgánem ROP (Regionální rada).
4
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V.
Platební podmínky
1. Dotace bude příjemci vyplácena na účet č. 94-25923311/0710 vedený u České národní
banky.
2. Příjemce předkládá poskytovateli Žádost o platbu v termínu stanoveném v čl. III této
Smlouvy. Náležitosti Žádosti o platbu projektu jsou stanoveny v Příručce pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad.
3. Platební termín je určen pořádkovou lhůtou v délce 50 pracovních dní od předložení
Žádosti o platbu ze strany příjemce. V případě, že žádost nebude úplná nebo bezchybná,
lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků.
Příjemci budou proplaceny jen výdaje, které příjemce prokazatelně uhradil a doložil
příslušným účetním dokladem. Výdaje lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu,
nebo v hotovosti. Uhrazení se prokazuje na základě bankovních výpisů a pokladních
dokladů. Platby v hotovosti budou způsobilé pouze do výše deset tisíc korun českých
včetně DPH pro každou jednotlivou platbu.
4. Příjemce (u projektů vytvářejících příjmy dle čl. 55 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006) je
povinen nejpozději v okamžiku podání poslední Žádosti o platbu výdajů projektu odečíst
od celkových způsobilých výdajů příjmy projektu, které příjemce dotace získal v průběhu
realizace projektu a současně plánované příjmy po dobu referenčního období.

VI.
Povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta,
a to v rozsahu uvedeném v článku I. této Smlouvy, a dodržet jej po dobu udržitelnosti
stanovenou pro plnění účelu projektu. Doba udržitelnosti projektu činí minimálně6 5 let
ode dne ukončení projektu, a to v souladu s čl. 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Ve
výjimečných případech může dojít z důvodu dočasného neplnění indikátoru na základě
objektivně nepředvídatelných příčin (vnější vlivy, havárie apod.) k prodloužení doby
udržitelnosti o dobu, která je nezbytně nutná k obnově plnění indikátoru a cílů projektu.
2. Příjemce je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, je-li zadavatelem podle tohoto zákona, a v souladu s pokyny
pro zadávání veřejných zakázek, které jsou obsaženy v Příručce pro příjemce ROP NUTS
II Jihozápad, pokud se na něj zákon č. 137/2006 Sb. nevztahuje, nebo jde o zakázky
malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.
3. Příjemce je povinen dohodnout s dodavateli předmětu projektu fakturační podmínky tak,
aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé
způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

Z důvodu možnosti prodloužení doby udržitelnosti je uváděna doba udržitelnosti na minimálně 5 let, resp.
minimálně tři roky v případě malého a středního podniku, od data ukončení projektu
6
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4. Příjemce je povinen hradit z vlastních zdrojů veškeré výdaje, které nejsou v souladu se
způsobilými výdaji projektu nebo výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu, které mají
charakter způsobilých výdajů, avšak jsou nad rámec rozpočtových výdajů projektu (tzv.
vícenáklady) a výdaje doložené příjemcem jako způsobilé, avšak poskytovatelem
posouzené jako nezpůsobilé.
5. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o skutečnostech a změnách, které mají vliv
na plnění této Smlouvy. Příjemce je povinen poskytovat poskytovateli veškerou
součinnost související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace,
prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt
realizován, popř. dalších souvisejících prostor, na výzvu poskytovatele se účastnit
případných jednání a řízení.
6. Příjemce se zavazuje poskytovateli neprodleně oznámit jakékoliv zamýšlené změny
v průběhu realizace projektu, jakožto i všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na
plnění Smlouvy, a to způsobem a v souladu s příslušnými ustanoveními Příručky pro
příjemce. Oznámení a vyřízení žádosti o změnu projektu se řídí příslušnými ustanoveními
Příručky pro příjemce.
7. Příjemce souhlasí a spolupracuje s kontrolami ze strany poskytovatele, Ministerstva
financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalších kontrolních orgánů dle obecně
závazných právních předpisů.
8. Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu se Žádostí o podporu projektu. V případě
rozporů mezi Žádostí a touto Smlouvou platí údaje uvedené v této Smlouvě nebo
přílohách této Smlouvy a jejích případných dodatcích.
Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků
a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace
a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení
financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od uzavření programu
dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Doklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je v této lhůtě povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům subjektů dle
čl. VI. odst. 7 Smlouvy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací
a umožnit jim přístup k veškeré dokumentaci projektu. Dále je příjemce povinen za
účelem ověřování plnění podmínek této Smlouvy poskytovat uvedeným subjektům
požadované informace a dokumentaci.
9. V případě, že projekt vytváří příjmy, je příjemce povinen po dobu referenčního období
evidovat příjmy a výdaje přímo spojené s projektem v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
10. Příjemce je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při
veřejnosprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v bodu 8 čl. VI této
Smlouvy, na základě provedených kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle
požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Informace o provedených
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kontrolách, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami navržených opatření je příjemce
povinen zahrnovat do pravidelných monitorovacích zpráv o projektu.
11. Příjemce
zákonem
nevedou
daňovou
předpisů,

je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci o projektu v souladu se
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci, kteří
účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
rozšířenou o dodatečné požadavky:

a. příslušný doklad pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci,
musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou
bodu f ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů
b. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné
a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost
c. při kontrole poskytne příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou
evidenci v plném rozsahu
d. uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému
projektu, ke kterému se vážou, tzn., že doklady musí být řádně a jednoznačně
označeny názvem (postačí i zkrácený název projektu) a registračním číslem
(postačí posledních pět číslic registračního čísla projektu).
12. Příjemce je povinen naplnit monitorovací ukazatele uvedené v této Smlouvě a udržet je po
dobu minimálně 5 let ode dne ukončení projektu. Zavazuje-li se příjemce k naplnění
monitorovacího ukazatele pracovního místa, je povinen pracovní místo vytvořit do
jednoho roku od ukončení projektu. Příjemce je povinen zachovat nově vytvořená
pracovní místa po dobu minimálně 5 let od ukončení projektu. Zavazuje-li se příjemce
k naplnění monitorovacího ukazatele Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení
v cestovním ruchu, je povinen jej naplnit do jednoho roku od ukončení projektu. Příjemce
je povinen zajistit, že po dobu minimálně 5 let od ukončení projektu neprojde projekt
podstatnou změnou definovanou v čl. 57 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
13. Příjemce je při naplňování projektu povinen prosazovat princip rovných příležitostí,
rovnosti mužů a žen a princip nediskriminace, zejména s ohledem na osoby se zdravotním
postižením. Dále je příjemce povinen dbát ochrany životního prostředí.
14. Příjemce je povinen zasílat poskytovateli monitorovací zprávy dle harmonogramu
obsaženého v čl. III této Smlouvy a v Příručce pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad.
15. Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen
s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace nakládat s péčí řádného
hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho části zatížit zástavním právem, a ani jiným
věcným právem třetí osoby (jako je např. zadržovací právo či zajišťovací převod práva).
Věcné břemeno je možné zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele.
16. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu realizace projektu
a po dobu udržitelnosti projektu převést na jinou osobu bez předchozího písemného
souhlasu poskytovatele.
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17. Příjemce může majetek pořízený z dotace v době udržitelnosti projektu pronajmout či
vypůjčit jiné osobě pouze s písemným souhlasem poskytovatele. Příjemce musí
zabezpečit, že pronajatý majetek pořízený z dotace nebude dále jeho nájemcem či
vypůjčitelem přenechán k užívání třetí osobě.
18. Příjemce je povinen zajistit publicitu podpořeného projektu a dodržovat opatření
k publicitě projektu v souladu s popisem uvedeným v Pravidlech pro publicitu, Příručce
pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad a v Příručce pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad.
Ke splnění této povinnosti uděluje poskytovatel příjemci souhlas k uvádění loga ROP
NUTS II Jihozápad, tzn. bezplatnou podlicenci k jeho užití v souvislosti s realizací
projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Při užívání loga podle
tohoto odstavce je příjemce povinen postupovat v souladu s Manuálem vizuálního stylu
ROP NUTS II Jihozápad, zveřejněným na webových stránkách poskytovatele. Příjemce
se dále zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost při publicitě a poskytování
informací o podpořeném projektu.
19. Příjemce nesmí na úhradu způsobilých výdajů projektu, které jsou financovány z ROP
NUTS II Jihozápad, čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů ES, programů
územních samospráv, či národních programů (s výjimkou Státního fondu dopravní
infrastruktury), s výjimkou příspěvků státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo
souvisejí se spolufinancováním projektu.
20. Příjemce je povinen předložit poskytovateli monitorovací zprávu spolu s Žádostí o platbu
v termínu uvedeném v čl. III této Smlouvy.
21. V případě, že příjemce je ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, osobou zúčastněnou na přeměně, je povinen nejpozději do 14-ti
dnů ode dne schválení záměru uskutečnit přeměnu ze strany jakéhokoliv orgánu příjemce
oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory. Příjemce je oprávněn
proces přeměny dokončit pouze se souhlasem poskytovatele.
22. Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 78 a 79 zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, umožňuje, uplatnit nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného
z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízení a vrátit poměrnou část dotace, kterou
předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla způsobilým výdajem
projektu. DPH, které si subjekt může uplatnit, odpovídající podílu dotace z RR dle
Smlouvy, musí neprodleně vrátit poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy se
stejným variabilním symbolem, pod kterým platbu dotace obdržel.
23. Příjemce je povinen vést složku projektu, kam bude zakládat veškerou komunikaci
s poskytovatelem (např. protokoly o výsledku fyzických kontrol, Smlouvu a její případné
dodatky atd.) a dokumentaci vztahující se k projektu (např. smlouvy s dodavateli,
výběrová a zadávací řízení atd.).
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VII.
Pojištění
1. Příjemce se zavazuje pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci realizace
projektu proti jeho poškození, zničení a ztrátě minimálně na hodnotu jeho pořizovací
ceny. Doba pojištění u movitých věcí musí začínat nejpozději dnem předcházejícím dni
ukončení projektu, u nemovitostí dnem zahájení stavby a trvat po celou dobu udržitelnosti
projektu. Je-li však doba udržitelnosti projektu delší než doba použitelnosti majetku, je
příjemce povinen pojistit takový majetek minimálně na celou dobu použitelnosti majetku.
2. Potvrzení o pojištění majetku, popř. o zajištění pojištění, předloží příjemce na příslušné
územní pracoviště Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v nejbližší
předkládané monitorovací zprávě.
3. Jakékoliv změny týkající se pojistné smlouvy je příjemce povinen neprodleně písemně
oznámit a doložit poskytovateli.
4. Příjemce je povinen neprodleně předložit poskytovateli hlášení o pojistné události.

VIII.
Čestná prohlášení příjemce
1. Příjemce prohlašuje, že při provádění projektu bude postupovat v souladu s platnou
legislativou, zejména dodrží pravidla pro poskytování veřejné podpory a platnou
legislativu v oblasti veřejných zakázek. Dále příjemce prohlašuje, že na projekt nečerpá
jiné veřejné prostředky (mimo těch, které tvoří strukturu spolufinancování Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad) a ani žádné takovéto prostředky nepřijme bez
písemného souhlasu poskytovatele.
2. Příjemce prohlašuje, že:
a) podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
se nenachází úpadku a nedošlo v jeho případě k podání návrhu na prohlášení konkurzu
ani tento návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
b) podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, se
nenachází v úpadku ani s ohledem na úpadek či hrozící úpadek nebylo v jeho případě
zahájeno ani vedeno insolvenční řízení,
c) není v procesu zrušení (likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění,
sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti),
d) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti, ani k datu podpisu Smlouvy není vedeno řízení týkající se jeho
předmětu podnikání anebo související s projektem, na který je touto Smlouvou
poskytována dotace,
e) nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů, či zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani
proti němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání
podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů; je-li příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto
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ustanovení všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc
za účelem zastupování právnické osoby pro účely uzavření a realizace této Smlouvy.
V případě, že nastane situace dle bodu a) až e), sdělí příjemce tuto informaci neprodleně
poskytovateli.
3. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě
splatnosti (jedná se zejména o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném
a penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další
nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů
EU či Evropského rybářského fondu vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů
poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění
se považují za vypořádané závazky).
4. Příjemce prohlašuje, že má v případě jednoetapového projektu zajištěny zdroje pro
předfinancování projektu a v případě víceetapového projektu zdroje k předfinancování
alespoň prvních dvou etap projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této Smlouvě, jsou pravdivé a úplné.
Příjemce souhlasí s užíváním údajů týkajících se projektu v informačních systémech
určených pro účely administrace strukturálních fondů.

IX.
Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
2. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek
vyplývajících z této Smlouvy, včetně jejích případných dodatků a příloh, je oprávněn
zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení rady (ES) č. 1828/2006 spočívající v porušení
rozpočtové kázně ve smyslu zákona o územních rozpočtech, či v porušení jiných
smluvních podmínek.
3. Poskytovatel považuje za podezření na nesrovnalost jakékoliv porušení předpisů ES
nebo předpisů ČR (včetně podmínek stanovených příjemci touto Smlouvou, jejími
přílohami a případnými dodatky), které upravují použití prostředků ES nebo veřejných
zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo
rozpočet EU.
4. Pokud zjištěná nesrovnalost bude ze strany příjemce představovat porušení rozpočtové
kázně podle § 22 zákona o územních rozpočtech, je příjemce povinen provést odvod za
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, a to ve výši odpovídající částce
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se
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počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne
připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.
Pro účely této Smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu zákona o územních
rozpočtech každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků dotace
příjemcem, pokud prostředky byly už proplaceny a pokud bylo porušeno účelové určení
finančních prostředků.
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena
povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie
nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:
a.
porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným
předpisem Evropské unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly
peněžní prostředky poskytnuty,
b.

porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným
předpisem Evropské unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly
peněžní prostředky poskytnuty, ke kterému došlo před připsáním peněžních
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních
prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně;
penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do
kterého měl příjemce na základě platebního výměru odvod uhradit,

c.

neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.

Zadržením finančních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení poskytnutých
finančních prostředků ve stanoveném termínu.
V souladu s § 22 odst. 5 zákona o územních rozpočtech může poskytovatel stanovit odvod
nižší, a to na základě a v souladu s Metodickým pokynem k porušení rozpočtové kázně
platným a účinným ke dni uzavření Smlouvy, který je součástí metodik ROP Jihozápad a
který stanovuje typy porušení a výši odvodu v jednotlivých případech.
Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě uvedené v rozhodnutí poskytovatele o odvodu za porušení
rozpočtové kázně - odvod za porušení rozpočtové kázně zpět na bankovní účet
poskytovatele.
5. V případě, že dojde k porušení povinností dle této Smlouvy a příjemce prokáže, že
porušení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost, rozhoduje o dalším
postupu poskytovatel.
6. Při vrácení dotace či části dotace odpovídající porušení jedné nebo několika podmínek
Smlouvy je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu
dotace.
7. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

Strana 13 (celkem 16)

Příloha č. 1 ZMP 12.6.2014 ÚKEP/4
X.
Ukončení Smlouvy
1. Tuto Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo písemnou
výpovědí ze strany příjemce či poskytovatele.
2. Návrh na zrušení této Smlouvy dohodou musí být smluvní stranou podán písemně.
Vysloví-li s tímto návrhem druhá smluvní strana souhlas, zaniká Smlouva dnem, kdy
souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Příjemce je vždy povinen vrátit
bezhotovostním převodem poskytnutou částku dotace na účet poskytovatele. Výše
vrácené částky bude vyčíslena ke dni uzavření dohody o zrušení Smlouvy.
3. Příjemce je oprávněn ukončit smlouvu výpovědí; pokud je taková výpověď smlouvy
platná a stane se za podmínek věty druhé a třetí tohoto odstavce i účinnou, zaniká jeho
nárok na poskytnutí dotace podle této smlouvy s účinky ex tunc. Výpověď se stane
účinnou nejdříve okamžikem, kdy je doručena poskytovateli a kdy je současně splněna
odkládací podmínka, kterou je úplné vrácení částky dotace bezhotovostní platbou.
Odkládací podmínku lze splnit nejpozději do 1 měsíce od okamžiku, kdy byla
poskytovateli doručena písemná výpověď smlouvy; k pozdějšímu splnění podmínky se
nepřihlíží.
4. Příjemce může smlouvu vypovědět pouze v těchto případech:
• poskytovatel bezdůvodně odpírá poskytnutí příslušné částky dotace a v důsledku
toho je závažným způsobem ohrožena realizace projektu,
• došlo-li na jeho straně k takové překážce, jež nastala nezávisle na jeho vůli a brání
mu ve splnění povinnosti realizovat předmět této smlouvy a současně nelze rozumně
předpokládat, že by příjemce tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal
a že by v době nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy tuto překážku předvídal; za
takovou se nepovažuje překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů
příjemce nebo v důsledku neplnění povinností, které mu plynou z této smlouvy,
pravidel ROP nebo právních předpisů ČR a EU. Příjemce je povinen existenci takové
překážky druhé smluvní straně prokázat.
5. Poskytovatel může vypovědět Smlouvu v těchto případech:
Před proplacením dotace
• Příjemce nenaplní povinnosti stanovené mu touto Smlouvou včetně jejích dodatků
a příloh, programem ROP NUTS II Jihozápad nebo obecně závaznými právními
předpisy.
• Příjemce neprovede uložená opatření k nápravě ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
V takovém případě nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat.
Po proplacení dotace
• Poskytnutá dotace byla čerpána v rozporu s touto Smlouvou včetně jejích dodatků
a příloh, programem ROP NUTS II Jihozápad nebo obecně závaznými právními
předpisy. V takovém případě má poskytovatel právo od příjemce požadovat, aby ve
lhůtě, kterou poskytovatel stanoví, poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část)
vrátil. Rozpor může poskytovatel konstatovat do 10 let od proplacení způsobilých
výdajů ze strukturálních fondů EU.
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Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, považují
se za prostředky zadržené ve smyslu zákona o územních rozpočtech.
6. Výpověď poskytovatele nabývá účinnosti uplynutím výpovědní doby, která činí 1 měsíc
ode dne doručení výpovědi příjemci.
7. Veškeré povinnosti plateb vyplývající z tohoto článku Smlouvy provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele, jehož číslo poskytovatel v tomto případě
příjemci sdělí.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce se zavazuje řídit se při realizaci projektu Regionálním operačním programem
NUTS II Jihozápad, Prováděcím dokumentem ROP NUTS II Jihozápad, Příručkou pro
žadatele ROP NUTS II Jihozápad, Příručkou pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad,
Pravidly pro publicitu, Metodickými pokyny poskytovatele a Manuálem vizuálního stylu
ROP NUTS II Jihozápad. Tyto dokumenty jsou veřejně přístupné na stránkách
www.rr-jihozapad.cz. V případě rozporu mezi těmito dokumenty a touto Smlouvou platí
ustanovení ve Smlouvě.
2. Veškeré platby poskytovateli provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit
proplacení takových výdajů, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji definovanými
v Příručce pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad nebo jiných materiálech závazných pro
implementaci ROP NUTS II Jihozápad.
4. Příjemce nemá nárok na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí z jakýchkoliv
důvodů zastaveno nebo přerušeno financování ROP NUTS II Jihozápad jako celku.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce souhlasí se zveřejněním
údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu:
jméno/název/obchodní firma, adresa trvalého bydliště/sídlo, údaje o projektu dle čl. I. této
Smlouvy, dále celkové výdaje projektu, celkové způsobilé výdaje projektu a výše
příspěvku ze strukturálních fondů a národních veřejných zdrojů.
Poskytovatel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny
příjemcem v souvislosti s touto Smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného
souhlasu příjemce.
6. Příjemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace projektu a dále souhlasí s tím, aby
poskytovatel poskytoval jeho osobní údaje organizacím a partnerům poskytovatele
(zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu financí ČR), a to výhradně za
uvedeným účelem. Souhlas příjemce uděluje na dobu realizace projektu a na dobu 10 let
od ukončení projektu. Příjemce má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na
Strana 15 (celkem 16)

Příloha č. 1 ZMP 12.6.2014 ÚKEP/4
opravu nepřesných osobních údajů a právo na ochranu svého soukromého a osobního
života.
Dále
má
právo
požádat
o
vysvětlení
a
případně
o odstranění stavu, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dle
§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce tímto prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, řádně informován o zpracování a uchování
osobních údajů.
7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek
či pod nátlakem.
8. Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných
postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato Smlouva byla zhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
11. Nedílnou součástí vyhotovení této Smlouvy je rozpočet projektu včetně rozpočtů
jednotlivých etap v tištěné podobě.
12. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh řádně
seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude řídit.
13. Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřená smlouva bez omezení může být
zveřejněna na oficiálních stránkách statutárního města Plzně (www.plzen.eu).

Návrh této smlouvy byl schválen usnesením zastupitelstva města č. ... ze dne …
V ………….dne …….

V Plzni dne……

Za příjemce

Za poskytovatele

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Ivo Grüner
předseda Regionální rady

……………..
Podpis

……………….
Podpis
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