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DOTAČNÍ  PROGRAM  

MĚSTA  JINDŘICHŮV  HRADEC 

 NA PODPORU OBNOVY KULTURNÍHO D ĚDICTVÍ 

NA ROK 2021 

 
1. Základní rámec dotačního programu 

1.1. Název dotačního programu 

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví v roce 
2021 (dále jen „dotační program“). 

1.2. Zdůvodnění dotačního programu 

Podpora oblasti ve městě Jindřichův Hradec vychází z účasti města na Programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón (dále jen „PRMPR“), který administruje 
Ministerstvo kultury na základě usnesení vlády č. 209/92 a který je v současné době zaměřen 
pouze na obnovu nemovitých kulturních památek na území městské památkové rezervace. 
Město Jindřichův Hradec má schválený městský program regenerace. Zkušeností z více než 
dvacetileté velmi úspěšné činnosti Programu je nutno využít v nejblíže navazující oblasti, tj. u 
dalších památek a staveb kulturní hodnoty v památkové rezervaci i mimo ni. Tento dotační 
program se netýká povinných příspěvků města k dotaci, poskytované ministerstvem kultury. 

Dotační program je tedy zaměřen na uchování a obnovu dalších památek a staveb kulturní 
hodnoty v památkové rezervaci i mimo ni, kdekoli na území města Jindřichův Hradec, 
případně i na movité věci kulturní hodnoty. 

1.3. Opatření dotačního programu 

V návaznosti na zaměření dotačního programu je stanoveno pro rok 2021 toto opatření: 
Opatření č. 1 - Obnova kulturního dědictví 
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1.4. Účel a cíle dotačního programu 

Obecným účelem a cílem dotačního programu je trvale zlepšovat stav nemovitých kulturních 
památek a dalšího kulturního dědictví a předcházet škodám zvláště v oblastech města 
Jindřichův Hradec, kam už nezasahuje působnost PRMPR. Důvodem podpory je tedy 
zachování kulturního dědictví movitého i nemovitého charakteru za použití tradičních 
materiálů, technologií a řemeslných postupů v souladu se zásadami památkové péče. 

Platí, že nebudou podpořeny projekty s převahou komerčního charakteru. 

 

 

2. Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu 

 Opatření č. 1 

Výzva č. 1 

Vyhlášení 1. 3. 2021 

Příjem žádostí od: 15. 4. 2021 

Uzávěrka příjmů žádostí do: 11. 5. 2021 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace do: 30. 6. 2021 

Realizace projektů od: 1. 1. 2021 

Ukončení realizace projektů do: 30. 11. 2021 

Předložení vyúčtování do: 30. 11. 2021 

 

 

3. Finanční rámec dotačního programu 

Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek dotačního programu. 
Celková alokace dotačního programu na rok 2021 činí 400 000 Kč. Alokovaná částka je 
závislá na schváleném rozpočtu města Jindřichův Hradec na příslušný kalendářní rok. 

Minimální spoluúčast financování projektu pro žadatele o dotaci je v případě projektu 
týkajícího se nemovitých kulturních památek, staveb v prostředí památek a dalších staveb 40 
%  z uznatelných nákladů a v případě projektu týkajícího se movitých věcí mimořádné 
kulturní hodnoty 10% z uznatelných nákladů. 

Maximální výše dotace není stanovena a je limitována pouze částkou celkové alokace 
dotačního programu. 
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4. Podporované aktivity dotačního programu 

Obnovou kulturního dědictví se míní stavební úpravy, udržovací a restaurátorské práce při 
obnově nemovitých kulturních památek, staveb v prostředí památek a dalších staveb a 
movitých věcí mimořádné kulturní hodnoty. Jde o dotaci na obnovu dlouhodobého majetku.  

 

5. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace 

Z tohoto dotačního programu budou podpořeny pouze projekty se zřejmým pozitivním 
dopadem na zachování kulturního dědictví movitého i nemovitého charakteru. Při výběru 
projektů bude kladen poradním orgánem důraz na charakter staveb či movitých věcí 
mimořádné kulturní hodnoty, použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů a 
dodržení zásad památkové péče. 

Jeden žadatel může podat i více žádostí, pokud má více projektů. Jedna, obsahově stejná, 
žádost nesmí být souběžně podána do tohoto dotačního programu ani dotačního programu jiné 
oblasti. 

Nelze žádat na dofinancování projektu, který je již podpořen z finančních prostředků města 
Jindřichův Hradec či z dotace z Programu regenerace MPR 

Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace na podporu projektu by představovalo pro 
příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de 
minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis uveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech 
požadavků zmíněného nařízení o de minimis (včetně dodržení maximálních stropů). Před 
poskytnutím podpory de minimis administrátor vyzve příjemce k vyplnění čestného 
prohlášení k de minimis na formuláři předaném poskytovatelem dotace. Bez vyplněného 
prohlášení příjemce nebude možné dotaci v režimu de minimis poskytnout. 

 

6. Oprávnění žadatelé o dotaci 

Oprávněným žadatelem je fyzická či právnická osoba - vlastník (nebo spoluvlastník, 
zplnomocněný ostatními spoluvlastníky) nemovitosti nebo movité věci mimořádné kulturní 
hodnoty na území města Jindřichův Hradec (vztah movité věci k městu Jindřichův Hradec 
musí být definován v žádosti), který splňuje podmínky čestného prohlášení, které je součástí 
žádosti a týká se zejména bezúhonnosti, solventnosti a zásad památkové péče. Žadatelé 
neuspokojení v Programu regenerace mohou rovněž požádat o dotaci v tomto dotačním 
programu. 

Všichni žadatelé o dotaci musí splňovat tyto předpoklady: 

o vedou účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. nebo daňovou evidenci dle 
zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo jinou 
průkaznou evidenci o nakládání s poskytnutou dotací 

o nejsou státem zřizovaná organizace či organizace s majetkovou účastí státu, 
o nemají dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím založené či zřizované 

organizaci. 
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Žadatelé nejsou oprávnění k předkládání žádostí ani k získání dotace jestliže: 

o Jsou v konkurzu, oddlužení nebo v likvidaci, mají své záležitosti spravovány 
prostřednictvím soudů, vstoupili do jednání o uspořádání dluhů se svými věřiteli, 
pozastavili své činnosti anebo jsou v analogické situaci vznikající z podobného postupu 
stanoveného právními předpisy, je vůči nim vedeno exekuční či insolvenční řízení 

o jsou předmětem řízení na vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, 
uspořádání s věřiteli anebo podobného postupu upraveného v právních předpisech nebo 
byli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestní čin, 

o nesplnili povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení či pojistného 
zdravotního pojištění podle zákonných ustanovení, 

o statutárními orgány žadatele jsou tytéž fyzické osoby, které byly nebo jsou statutárními 
orgány jiného subjektu, jenž má dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím 
založené či zřizované organizaci, 

o nesplnili registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnost v oblasti daní podle 
zákonných ustanovení, 

o mají dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím založené či zřizované 
organizaci, 

o nemají řádně vyúčtované a vypořádané předchozí smlouvy o poskytnutí dotace městem 
Jindřichův Hradec do termínu uvedeného ve smlouvě,  

o osoby, které jsou statutárními orgány žadatele, jsou v konkurzu nebo v likvidaci, je proti 
nim vedeno exekuční či insolvenční řízení, byly pravomocně odsouzeny za úmyslný 
trestný čin, nemají splněné veškeré povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální 
zabezpečení či pojistného zdravotního pojištění podle zákonných ustanovení, nemají 
splněné veškeré registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnosti v oblasti daní podle 
zákonných ustanovení, mají dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím 
založené či zřizované organizaci, nemají řádně vyúčtované a uzavřené předchozí 
veřejnoprávní smlouvy s městem Jindřichův Hradec do termínu uvedeného ve smlouvě. 

o je nebo bylo proti nim vedeno správní či trestní řízení ve věci porušení zákona č.  20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ani zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
nebo byli pro porušení uvedených zákonů pravomocně odsouzeni, 

o nejsou osobami odpovědnými za kulturní památku (resp. kulturní hodnoty), 

o obnovu památky nebudou provádět v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) a zákona č. 20/1987 Sb. (zákon o státní památkové péči) 

o provádění obnovy kulturní památky nebudou průběžně konzultovat se specialisty z 
Národního památkového ústavu v součinnosti s pracovníkem věcně a místně příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a nebudou dbát jejich rad s cílem zajistit co 
nejvyšší úroveň prací z hledisek státní památkové péče. 

o každý kulturně cenný nebo archeologický nález, který se učiní při obnově kulturní 
památky, neohlásí bez zbytečného odkladu Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu 
muzeu. 
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7. Uznatelné a neuznatelné náklady 

V rámci realizace projektu lze hradit z dotace pouze tzv. uznatelné náklady. Jedná se o 
náklady, které je příjemce dotace (dále jen „příjemce“) oprávněn vynaložit na realizaci svého 
projektu. Jsou to všechny náklady nezbytné pro realizaci akce obnovy na kulturní památce 
nebo věci s mimořádnou kulturní hodnotou podle uzavřené smlouvy s dodavatelem nebo 
podle písemné objednávky konkrétních prací a její písemné akceptace s výjimkou nákladů 
neuznatelných, přičemž součástí této dodavatelské smlouvy musí být rozpočet a v  rozpočtu 
musí být uznatelné a neuznatelné náklady vyčísleny odděleně.  
 
Uznatelné náklady jsou dále specifikovány takto: 

• byly nezbytné pro realizaci projektu; 
• byly vynaloženy nejdříve 1.1.2021 a nejpozději 30.11.2021, uhrazeny musí být 

nejpozději k datu vyúčtování; 
• vynaloženy byly na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu; 
• náklad musel skutečně vzniknout a je doložen 

                              - průkaznými doklady o nabytí, 

                              - průkaznými doklady dle zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Neuznatelné náklady jsou 

• Náklady na projektové a průzkumné práce, rozpočtovou rezervu, inženýrskou činnost 
• Vedlejší náklady s výjimkou zařízení staveniště do 3,5% nákladů 
• Náklady na modernizaci staveb včetně technických zařízení budovy a zateplení 
• Náklady na přístavby, nástavby a vestavby 
• Náklady na výrobky pro stavbu, zejména výplně otvorů určené jako náhrada za 

výrobky schopné repase. 
• Cena prací provedených svépomocí 
• Náklady na úklidové práce a pronájem lešení 

Obecně platí: 

• Skutečné náklady projektu jsou uznatelné pouze do výše rozpočtu, který je součástí 
smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem a dodavatelem prací, případně v písemné 
objednávce akceptované dodavatelem prací 

• Podíl spolufinancování projektu příjemcem dotace, uvedený ve smlouvě o poskytnutí 
dotace, je minimální a nemůže být v důsledku případných změn v rozpočtu snížen; 

• Výše dotace uvedená ve smlouvě o poskytnutí dotace je maximální a nemůže být 
překročena; 

• Náklady příjemce budou hrazeny v souladu s rozpočtem projektu: 

- včetně DPH, pokud žadatel není plátcem DPH nebo je-li příjemce plátcem DPH, 
ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění; 
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- snížené o nárokovanou DPH vůči finančnímu úřadu, pokud je příjemce plátcem 
DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit odpočet DPH na vstupu; 

Nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy bude čestné prohlášení, kde příjemce uvede, 
zda je či není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může 
v rámci čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv 

• Příjmy jsou vlastním zdrojem příjemce dotace pro spolufinancování projektu. Za 
příjmy získané v průběhu realizace projektu jsou považovány: 
 
� dotace, sponzorské dary a jiné podpory poskytnuté k projektu jiným subjektem; 
� ostatní příjmy související s realizací projektu. 

• Finanční prostředky přidělované z rozpočtu města budou v souladu s pravidly veřejné 
podpory a lze je poskytnout pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet 
příjemce dotace. 

 

8. Předkládání žádostí 

8.1. Žádost a další požadovaná dokumentace 

Žádosti o dotaci musí být předloženy v písemné formě na formuláři, který tvoří přílohu tohoto 
dotačního programu. 

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města Jindřichův Hradec na adrese 
http://www.jh.cz/cs/dotace-mesta/ 

 

Vedle vyplněné žádosti o dotaci budou vyžadovány následující doklady: 

1. ORIGINÁL - Čestné prohlášení žadatele /součást žádosti/. 

2. ORIGINÁL – Čestné prohlášení o zajištěném spolufinancování 

3. ORIGINÁL dokladu prokazujícího oprávnění jednat za žadatele /je-li žadatel právnickou 
osobou/ 

4. KOPIE dokladu o založení bankovního účtu žadatele. 

5. ORIGINÁL - Doklad nebo prohlášení o vlastnictví ne starší 6 měsíců 

6. KOPIE - Stanovisko nebo vyjádření orgánu památkové péče a projekt, příp. dokumentace 
(popis prací), na jehož podkladě bylo vydáno stanovisko nebo vyjádření, případně 
povolení k restaurování a doklad o zajištění součinnosti restaurátora, pokud je potřebná 
k obnově. U věcí, které nejsou prohlášeny za kulturní památku a nenachází se na území 
ochranného pásma MPR, bude stanovisko orgánu památkové péče nahrazeno popisem 
kulturní hodnoty věci a popisem udržovacích či restaurátorských prací na této věci přímo 
v textu žádosti. 

7. Kopie stavebního povolení nebo jiného dokladu vydaného stavebním úřadem.  

8. KOPIE - Doklad o výběru dodavatele (v rozsahu požadavků zákona o zadávání veřejných 
zakázek anebo v rozsahu požadavků vnitřních předpisů žadatele, pokud jdou nad 
požadavek zákona) a smlouva o dílo s dodavatelem, příp. písemná objednávka doložená 
písemnou akceptací, jejíž součástí je rozpočet, propočet nebo návrh restaurování 
vyhotovený odbornou firmou. 

9. Fotodokumentace současného stavu. 
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Přílohy v kopiích jsou žadatelem předkládány formou neověřených kopií. Při podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace předloží vybraní žadatelé originály těchto příloh k nahlédnutí. 

 

 

8.2. Místo, termín a způsob doručení žádosti 

Žádosti musí být doručeny poštou nebo doručeny osobně prostřednictvím podatelny na 
adresu: 

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor rozvoje 

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Žádosti zaslané jinými prostředky (např. faxem, e-mailem nebo přes Informační systém 
datových schránek - ISDS) a nebo doručené na jiné adresy budou odmítnuty. 

Formulář žádosti musí být předložen v jednom originálu, přílohy žádosti musí být předloženy 
v jednom paré. 

Jakákoliv žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je 
považováno razítko podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec s datem doručení. V 
případě zaslání žádosti poštou, musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu 
Jindřichův Hradec do uvedeného data. 

 

8.3. Administrátor 

Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu podá zájemcům administrátor, tj. 
pracovník odboru rozvoje. 

Kontaktní údaje na administrátora: 

Administrátor dotačního programu  

PhDr. Milan Bureš. 

Adresa pracoviště 

Městský úřad, odbor rozvoje  

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

e-mail adresa.  bures@jh.cz, tel.: 384 351 196 

Možnost konzultace žádostí bude v období od vyhlášení výzvy až do termínu uzávěrky příjmu 
žádostí v dané výzvě. 

 

9. Hodnocení a výběr žádostí 

9.1. Proces hodnocení 

Vyhodnocovací proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím 
příslušného orgánu udělit dotaci vybraným žadatelům. 
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Všechny řádně došlé a zaevidované žádosti budou vyhodnocovány ve dvou fázích: 

 

 

9.2. Formální a prvotní věcná kontrola 

Tato kontrola spočívá v ověření, zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými 
náležitostmi, zda předložená žádost a žadatel vyhovují podmínkám tohoto programu, a 
předběžné věcné zhodnocení kvality projektu. První fázi posouzení úplnosti projektových 
návrhů a vhodnosti žadatelů a projektů zajistí administrátor dotačního programu. Ještě před 
jednáním poradního orgánu vyzve administrátor žadatele k odstranění zjištěných formálních 
nedostatků. Dotčení žadatelé mohou odstranit zjištěné nedostatky do 5 kalendářních dnů ode 
dne výzvy administrátora. Pokud žadatel do 5 kalendářních dnů ode dne vyzvání nedostatky 
neodstraní, administrátor jeho žádost předloží poradnímu orgánu s návrhem na její vyřazení.  

Před projednáním žádosti v poradním orgánu jsou tyto projednány v pracovní skupině pro 
Program regenerace. 

Výsledky hodnocení, společně s žádostmi, budou předány poradnímu orgánu. 

9.3. Poradní orgán 

Poradním orgánem dle čl. 6 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města je v rámci 
tohoto dotačního programu pracovní skupina tvořená uvolněným členem rady města, 
vedoucím odboru rozvoje a administrátorem tohoto dotačního programu. 

 
9.4. Kritéria pro hodnocení žádosti 

1. Hodnocení přínosu akce obnovy pro město 
2. Hodnocení souladu se zásadami památkové péče 
3. Hodnocení správnosti projektu a rozpočtu  
4. Hodnocení důvěryhodnosti žadatele a míry jeho spoluúčasti 
 
Celková váha prvních dvou kritérií, která jsou na sobě částečně závislá, je 60%, celková váha 
druhých dvou kritérií je z téhož důvodu 40%.  

Upřednostněny budou akce obnovy soukromých vlastníků, které umožní využití dosud 
nepoužívaných prostorů, a to s výjimkou provozoven, jichž je nadbytek (herny) anebo jejichž 
umístění v území není sice v přímém rozporu s územně plánovací dokumentací, ale přináší 
přesto určité nepříznivé vlivy do okolí anebo dopravně únosně, ale přece jen citelně zhoršuje 
dopravní zátěž v okolí.  

Upřednostněny budou akce, které více respektují památkovou hodnotu stavby či movité věci a 
autentické dochované prvky. To si nijak neprotiřečí se zásadou, že zákon a závazné 
stanovisko musí dodržet všichni investoři na všech akcích obnovy. V případě potřeby bude ze 
dvou podobných akcí obnovy upřednostněna akce, která méně zasahuje do dochovaných 
konstrukcí, nebo jejíž plánovaný účel využití je bližší původnímu.  

Upřednostněny budou akce, kde potřeba obnovy je naléhavá a u nichž je záruka kvalitního 
provedení a svědomitý přístup investora. Nesmí být znevýhodněny akce, kde vlastník už 
v minulosti nějakou dotaci obdržel, protože se jednalo o jednu z etap obnovy; rozhoduje 
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naléhavost další etapy. Naopak zvýhodněn nebude ten, kdo se poukazováním na naléhavost 
obnovy snaží získat ústupky ze zásad památkové péče. 

Vážná závada podle kteréhokoli kritéria může vést až k vyřazení žádosti podle bodu 9.5. 

 

9.5. Hodnocení finanční a obsahové kvality  

Druhou fázi hodnocení provádí a je za ni zodpovědný ustavený poradní orgán dle č. 9.3. 
tohoto dotačního programu.  

Administrátor poté zajistí předložení seznamu žadatelů s navrženou výší dotace orgánům 
města Jindřichův Hradec k projednání, 

 

9.6. Rozhodování o udělení dotace 

Žadatelé budou následně po rozhodnutí o přidělení dotací do 10 dnů od projednání v radě 
příp. zastupitelstvu města písemně informováni o rozhodnutí těchto orgánů. Důvody, vedoucí 
k rozhodnutí o případném odmítnutí žádosti a neudělení dotace, budou následující: 

a) žádost byla obdržena až po datu uzávěrky, 

b) žádost je neúplná nebo jinak neodpovídá stanoveným administrativním podmínkám, 

c) navrhovaný projekt není připraven k realizaci 

d) žadatel není oprávněn žádat o dotaci podle podmínek programu 
e) navržený projekt je nevhodný (např. navrhované činnosti nejsou kryty programem, 

návrh přesahuje maximální stanovené trvání, požadovaná dotace je vyšší než 
maximálně stanoveno atd.), 

f) význam navrženého projektu, případně jeho technická kvalita byly shledány nižší než 
u vybraných návrhů. 

g) alokovaná částka pro vyhlášené opatření je již vyčerpána. 
 

Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a přidělení dotace není nárokovou složkou, 
ani se nejedná o rozhodování ve správním řízení, z tohoto důvodu se nelze proti rozhodnutí 
rady nebo zastupitelstva města odvolat. Rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec o žádosti je konečné. 

 

10. Veřejnoprávní smlouva a způsob proplácení 

10.1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Po rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva města Jindřichův Hradec o udělení dotace bude 
příjemci předložena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle vzoru, který je přílohou 
tohoto dotačního programu.  

1. Veřejnoprávní smlouva bude v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zvláště stanovovat 
dále uvedená práva a povinnosti a minimálně musí obsahovat tyto údaje: 

a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace,  
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b) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li příjemce dotace fyzickou osobou, a 
je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-
li příjemce dotace právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační 
číslo osoby, bylo-li přiděleno,  

 

c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace,  

d) poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace poskytnuta; u dotace, která 
není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny 
jejich poskytnutí,  

e) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,  

f) dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,  

h) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit,  

i) případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, 
které je příjemce povinen dodržet,  

j) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace a číslo účtu, na který mají být nepoužité  
peněžní prostředky vráceny,  

k) je-li příjemcem dotace právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo 
zrušení právnické osoby s likvidací,  

l) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.  

Nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy bude čestné prohlášení, kde příjemce uvede, zda je či 
není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může v rámci čerpání 
dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv. 

Jakékoliv změny smlouvy mohou být stanoveny pouze formou písemných číslovaných 
dodatků k původní veřejnoprávní smlouvě. Některá upřesnění či změny formálního 
charakteru, např. změna adresy, bankovního účtu atd. stačí písemně sdělit administrátorovi 
dotačního programu, pokud město Jindřichův Hradec netrvá na uzavření dodatku ke smlouvě. 

 

2. Nesplnění podmínek použití dotace: 

a) Poskytovatel bude oprávněn vypovědět veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy 
nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část 
odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu 
příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, využití 
dotace není v souladu se stanoveným účelem nebo příjemce neuskuteční podporovaný projekt 
tak, jak se zavázal, či jedná v rozporu s platnými právními předpisy (zákony, obecně 
závaznými vyhláškami, nařízeními, apod) nebo v rozporu s podmínkami závazného 
stanoviska nebo rozhodnutí orgánu památkové péče. Výpovědní lhůta bude činit 10 dní a 
počne běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.  V písemné výpovědi poskytovatel 
uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce 
k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů ode dne 
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výzvy poskytovatele k vrácení. Pokud peněžní prostředky ještě nebyly převedeny na účet 
příjemce, má poskytovatel právo tyto neposkytnout. 

 
b) V případě zjištění, že příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je 
povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději ke dni vyúčtování poskytnuté 
dotace. 

Příjemce bere na vědomí, že neoprávněné použití nebo zadržení dotace je považováno za 
porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a lze za něj uložit 
povinnost provést odvod do rozpočtu města, popř. penále. 

c) Pokud příjemce dotace nepředloží vyúčtování včetně všech požadovaných dokladů 
v řádném termínu, dotace nebude vyplacena, a příjemce bude vyloučen z poskytnutí všech 
dotací, grantů, apod. v následujícím roce. 

 

10.2. Způsob proplácení dotace 

Dotace bude poskytnuta příjemci jednorázově bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele  na účet příjemce do 10 pracovních dnů po předložení konečného vyúčtování 
projektu v souladu s čl. 11 tohoto programu za podmínky, že příjemce prokáže vynaložení 
uznatelných nákladů na projekt v rozsahu své spoluúčasti i ve výši spolufinancované 
poskytovatelem prostřednictvím dotace.  
 
V případě, že administrátor při kontrole vyúčtování zjistí, že část prací nebyla provedena, 
bude poskytnuta jen poměrná část dotace, aby podíl příjemce zůstal stejný. V případě úspory 
proti rozpočtu stanoveného ve smlouvě o dílo mezi příjemcem a dodavatelem se má za to, že 
úspora vznikla na straně poskytovatele. 

 
11. Vyúčtování a kontrola 

Příjemce dotace musí sdělit poskytovateli úplné informace o realizaci projektu. Po ukončení 
projektu bude předloženo poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace včetně závěrečné 
zprávy formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací akce s uvedením výše 
částky a účelu platby u jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloží originály těchto dokladů a 
doklad o uhrazení prvotních účetních dokladů (kopie výpisu z bankovního účtu, případně 
pokladní doklad) a fotodokumentací z průběhu realizace projektu. Závěrečnou zprávu a 
vyúčtování poskytnuté dotace je příjemce povinen doručit nejpozději do 30. 11. 2021. 

Originály účetních dokladů budou poskytovatelem označeny razítkem „Hrazeno z dotace 
města Jindřichův Hradec“ a po vytvoření fotokopií, které zůstávají v evidenci poskytovatele, 
budou vráceny zpět příjemci. 

Poskytovatel dotace je oprávněn provádět kontroly u příjemců před zahájením projektů, 
v průběhu realizace projektů i následné kontroly projektů. Příjemce se zavazuje umožnit 
poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní 
kontrolu postupu a výsledků realizace projektu včetně použití peněžních prostředků a 
zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a s plněním 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena 
práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. 
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12. Pravidla pro poskytování dotací 

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví v roce 
2021 se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec schválenými 
zastupitelstvem města dne …….. usnesením č. …….. 

 

 

13. Závěrečná ustanovení 

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví v roce 
2021 byl schválen zastupitelstvem města dne …….. usnesením č. ………….. 

 

14.  Přílohy 

A.  Formulář žádosti 
B. Vzor čestného prohlášení o zajištěném spolufinancování  
C.  Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
D. Vzor konečného vyúčtování 

 
 
 
 
 

                                   
Ing. Jan Mlčák, MBA   

  starosta města 
 
 

 
 

Ing. Magda Blížilová              Bc. Radim Staněk                   Bc. Miroslav Kadeřábek  
místostarostka města            místostarosta města                       místostarosta města    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

A. Žádost o dotaci  

v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního 
dědictví 

 

I. Žadatel: 

V případě právnických osob: 

Obchodní firma nebo název:  ......................................................................................................   

Právní statut žadatele:……………………………………………….. ........................................  

Sídlo: ...........................................................................................................................................   

IČO:  ............................................................................................................................................   

zapsán v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku vedeném 
…………………………………………………………...………………..……………………. 
v oddílu …..….. vložka……… 

E-mail, příp. telefonní spojení:……………… ..........  ................................  ................................  

Plátce DPH: ano / ne1    a    mohu / nemohu1 v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či 
částečně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu 

Bankovní spojení, č. účtu:…………… .....................  ................................  ................................  
 

V případě fyzických osob: 

Jméno, příjmení:  ....................................................................................................................... ..  

Datum 
narození:…………………………………………………………………………………………
………… 

Adresa bydliště: ................................................................................................................... …....  

IČO bylo-li přiděleno:  ............................................................................................................ …  

E-mail, příp. telefonní spojení:……………… ..........  ................................  ................................  

Plátce DPH: ano / ne1    a    mohu / nemohu1 v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či 
částečně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu 

Bankovní spojení, č. účtu:…………… .....................  ................................  ................................  

(dále jen „žadatel"). 

 

 

                                                           
1 Nehodící se škrtněte 
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II. Předmět žádosti a identifikace stavby/movité věci mimořádné kulturní hodnoty 

Název…………………………………………………………………………………………… 

adresa,…………………………………………………………………………………………... 

parcelní číslo………………………………rejstříkové číslo památky……….……….……….. 

využití před obnovou…………………………………………………………………………… 

a po obnově…………………………………………………………………………………….. 

 

Stručný popis obnovy, účel, pro který chce žadatel dotaci využít: 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Požadovaná částka:……………………………………...…………………………………….. 

Doba, v níž má být dosaženo účelu:…………………………………………………………… 

Odůvodnění žádosti, specifikace vztahu věci k městu Jindřichův Hradec: 
……...…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládané náklady (rozpočet) projektu: 

 Kč  

Celkový náklad podle smlouvy o  
dílo, případně objednávky 

  

Uznatelné náklady    

Podíl vlastníka na uznat. nákladech  ……………….% 

Podíl vlastníka na celkových 
nákladech dle smlouvy o dílo, 
případně objednávky 

  

Požadovaná dotace  (v celých tisících Kč) 
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III. Čestné prohlášení žadatele: 

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje stanovené § 10a odst. 3 písm. f) 
zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou pravdivé a úplné. 

 

IV. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení  
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 250/2000 Sb.)2: 

titul, jméno, příjmení:  .................................................................................................................   

datum narození: ...........................................................................................................................   

trvalé bydliště:  ............................................................................................................................   

jednající: a) jako jeho statutární orgán / b) na základě udělené plné moci 1 

 

V. Identifikace osob s podílem v právnické osobě, která je žadatelem (§ 10a odst. 3 písm. 
f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb.)2: 

titul, jméno, příjmení:  .................................................................................................................   

datum narození: ...........................................................................................................................   

trvalé bydliště:  ............................................................................................................................  

 

název právnické osoby:  ..............................................................................................................   

sídlo: ............................................................................................................................................   

IČO:  ............................................................................................................................................  

 

VI. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je žadatelem, přímý podíl, a 
výše tohoto podílu (§ 10a odst. 3 písm. e) bod 3 zákona č. 250/2000 Sb.)2: 

název právnické osoby:  ..............................................................................................................   

sídlo: ............................................................................................................................................   

IČO:  ............................................................................................................................................   

výše podílu v této právnické osobě:  ....................................................................................... ....  

 

 

                                                           
2 Vyplní se jen v případě, že je žadatel právnickou osobou. V případě potřeby uveďte další osoby na samostatný list  
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VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním aktivity/akce  

- Žadatel o dotaci souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů za účelem administrace 
předmětné žádosti o dotaci poskytovatelem dotace, a to v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dalšími příslušnými právními 
předpisy. 

- Žadatel si je vědom svých práv podle Nařízení, zejména práva být informován o zpracování 
svých osobních údajů, práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, výmaz a 
přenositelnost osobních údajů a práva vznést námitku proti jejich zpracování. 

- Žadatel souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této žádosti v plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto žádostí souvisejících.  

 
 
VIII. Prohlášení  
Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace v předložené žádosti jsou pravdivé.   
 

Seznam příloh (povinné součásti žádosti)  

- Čestné prohlášení žadatele (součást žádosti) včetně podpisu  
- Originál dokladu prokazující oprávnění jednat jménem žadatele (jmenování jednatele, 

zmocnění spoluvlastníků apod.)  

- Čestné prohlášení o zajištěném spolufinancování včetně podpisu 

- Doklad o vedení bankovního účtu žadatele. 

- Doklad nebo prohlášení o vlastnictví ne starší 6 měsíců 

- Stanovisko nebo vyjádření orgánu památkové péče a projekt, příp. dokumentace 
(popis prací), na jehož podkladě bylo stanovisko nebo vyjádření vydáno, případně 
povolení k restaurování a doklad o zajištění součinnosti restaurátora, pokud je 
potřebná k obnově. U věcí, které nejsou prohlášeny za kulturní památku a nenachází 
se na území ochranného pásma MPR, bude stanovisko orgánu památkové péče 
nahrazeno popisem kulturní hodnoty věci a popisem udržovacích či restaurátorských 
prací na této věci přímo v textu žádosti.   

- Kopie stavebního povolení nebo jiného dokladu vydaného příslušným stavebním 
úřadem 

- Doklad o výběru dodavatele (v rozsahu požadavků zákona o zadávání veřejných 
zakázek anebo v rozsahu požadavků vnitřních předpisů žadatele, pokud jdou nad 
požadavek zákona) a smlouva o dílo s dodavatelem, příp. písemná objednávka 
doložená písemnou akceptací, jejíž součástí je rozpočet, propočet nebo návrh 
restaurování vyhotovený odbornou firmou. 

- Fotodokumentace současného stavu. 
 

V ……………………… dne …………… 

………………………………………………………………… 

Podpis osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a razítko 
subjektu / žadatele 1 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE K ŽÁDOSTI O DOTACI Z DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU 

OBNOVY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ROCE 2021 

 

V souladu s podmínkami pro žadatele o poskytnutí podpory v rámci výše uvedené žádosti o dotaci v 

rámci dotačního programu města Jindřichův Hradec prohlašuje tímto níže uvedený subjekt: 

 

Název organizace / jméno a příjmení fyzické 
osoby: 

 

Sídlo organizace/ adresa fyzické osoby:  
IČO/ narození:  

Jméno, datum příjmení, datum narození a 

bydliště statutárního zástupce oprávněného 

jednat za organizaci: 

 

 

- není v konkurzu nebo v likvidaci, nemá své záležitosti spravovány prostřednictvím soudů, 

nevstoupil do jednání o uspořádání dluhů se svými věřiteli, nepozastavili jeho činnosti a není 

v analogické situaci vznikající z podobného postupu stanoveného právními předpisy, není 

vůči němu vedeno exekuční či insolvenční řízení, 

- není v řízení na vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli 

anebo podobného postupu upraveného v právních předpisech ani nebyl pravomocně 

odsouzen za úmyslný trestní čin,  

- má splněné veškeré povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení či 

pojistného zdravotního pojištění podle zákonných ustanovení,  

- má splněné veškeré registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnosti v oblasti daní podle 

zákonných ustanovení  

- jeho statutárními orgány nejsou tytéž fyzické osoby, které byly nebo jsou statutárními orgány 

jiného subjektu, jenž má dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím zřizované 

organizaci,  

- nemá dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím založené či zřizované 

organizaci,  

- má řádně vyúčtované a uzavřené předchozí veřejnoprávní smlouvy s městem Jindřichův 

Hradec do termínu uvedeném ve smlouvě, 

- osoby, které jsou jeho statutárními orgány, nejsou v konkurzu nebo v likvidaci, není proti nim 

vedeno exekuční či insolvenční řízení, nebyly pravomocně odsouzeny za úmyslný trestný čin, 

mají splněné veškeré povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení či 

pojistného zdravotního pojištění podle zákonných ustanovení, mají splněné veškeré 

registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnosti v oblasti daní podle zákonných 

ustanovení, nemají dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím založené či 

zřizované organizaci, mají řádně vyúčtované a uzavřené předchozí veřejnoprávní smlouvy s 

městem Jindřichův Hradec do termínu uvedeného ve smlouvě, 
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- není ani nebylo proti němu vedeno správní či trestní řízení ve věci porušení zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ani zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 

znění ani nebyl pro porušení uvedených zákonů pravomocně odsouzen,  

- je osoba odpovědná za kulturní památku (resp. kulturní hodnoty), 

- obnovu památky bude provádět v souladu s požadavky zákona č. 183/2006, stavební zákona, 

- provádění obnovy kulturní památky bude průběžně konzultovat se specialisty z Národního 

památkového ústavu v součinnosti s pracovníkem věcně a místně příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností a bude dbát jejich rad s cílem zajistit co nejvyšší úroveň 

prací z hledisek státní památkové péče. 

- každý kulturně cenný nebo archeologický nález, který se učiní při obnově kulturní památky, 

ohlásí bez zbytečného odkladu Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.  

 

Prohlašuji tímto, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené, že jsem si 

vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti, a to včetně, a to zejména 

dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, a zákona č.40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

 

Datum a místo podpisu čestného prohlášení: 

 

Jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu 

nebo žadatele jako fyzické osoby  

 

 

 

Podpis:       Razítko subjektu:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUFINANCOVÁNÍ 
 

za účelem poskytnutí dotace na podporu obnovy kulturního dědictví   
z rozpočtu města Jindřichův Hradec 

 

Níže uvedený subjekt čestně prohlašuje: 

 

Já, níže podepsaný žadatel tímto prohlašuji, že mám a budu mít v případě získání 

požadované dotace zajištěny dostatečné finanční prostředky pro úspěšnou realizaci projektu 

(dál jen projekt), na který žádám o poskytnutí dotace z Dotačního programu města 

Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví v roce 2021 ve smyslu 

žádosti o dotaci, jejíž součástí je toto čestné prohlášení, jakož i k úhradě všech uznatelných 

nákladů projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. 

 
Datum a místo podpisu čestného prohlášení: 
 

Jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu nebo 
žadatele jako fyzické osoby  
 

 

Podpis:       Razítko subjektu:  
 
 
 
 
 

Název organizace / jméno fyzické osoby: 
 

Sídlo organizace/ adresa fyzické osoby:  

IČO/ datum narození:  

Jméno, příjmení, datum narození a bydliště 
statutárního zástupce oprávněného jednat za 
organizaci: 

 

Název projektu:  
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C. Vzor ve řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  
 

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § 10a 
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

I. 

Obecná ustanovení 

 

Zastupitelstvo/Rada města Jindřichův Hradec rozhodlo/a svým usnesením č. …………….ze dne …….. 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o poskytnutí dotace ve výši 
a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. 

 

II. 

Poskytovatel a p říjemce dotace 

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je: 

 

Město Jindřichův Hradec 

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

zastoupené starostou města Ing. Janem Mlčákem, MBA 

IČ: 00246875 

DIČ: CZ00246875 

č.ú. 27-0603140379/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je: 

 

Jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště (fyzické osoby) 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČ (fyzické osoby podnikající) 

Název či obchodní firma, sídlo, IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce oprávněného jednat za 
příjemce (právnické osoby) 

č.ú…………………… 

(dále jen příjemce“) 
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III. 

Účel dotace 

1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje příjemci na částečnou úhradu uznatelných nákladů 
souvisejících s …………………..  (vymezit předmět dotace) (dále jen projekt) v maximální výši ….. 
% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu. 

 
2. Minimálně ….. % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu uhradí příjemce z jiných 

finančních zdrojů. 

 
 

3. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 této smlouvy a pouze za 
podmínek uvedených v Dotačním programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy 
kulturního dědictví v roce 2021. Dotace nesmí být použita k jinému účelu.  

 

4. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 
pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla dotace poskytnuta.  

 

IV. 

Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo  účelu dotace 

 

Dotace může být využita od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021 a podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem 
poskytovatele za rok 2021. Realizace projektu musí být ukončena do 30. 11. 2021. 

 

V. 

Výše a čerpání dotace (zp ůsob proplácení dotace) 

 

1. Dotace ve výši ……bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 27-0603140379/0800 pod VS ……..na účet příjemce č. ……..… do 10 pracovních 
dnů po předložení konečného vyúčtování projektu v souladu s čl. VI této smlouvy za podmínky, že 
příjemce prokáže vynaložení uznatelných nákladů na projekt v rozsahu své spoluúčasti i ve výši 
spolufinancované poskytovatelem prostřednictvím dotace. V případě, že poskytovatel při kontrole 
vyúčtování zjistí, že projekt nebyl zrealizován v plném rozsahu, bude příjemci poskytnuta jen 
poměrná část dotace, aby podíl spolufinancování příjemce zůstal stejný. V případě úspory proti 
rozpočtu stanoveného ve smlouvě o dílo mezi příjemcem a dodavatelem se má za to, že úspora 
vznikla na straně poskytovatele. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy je čestné prohlášení (příloha č. 1), kde příjemce uvede, zda je či 

není plátce DPH, a zároveň v případě plátce DPH čestně prohlásí, zda může v rámci čerpání 
dotace dle svých aktivit uplatnit odpočet DPH na vstupu či nikoliv. 

 

Příjemce je povinen oznámit poskytovateli dotace neprodleně změnu z neplátce DPH na plátce 
DPH společně se sdělením, zda v rámci této změny v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uplatní 
nárok na odpočet daně při registraci. 

 

Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 77 až § 78d zákona 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 
uznatelným výdajem. 

 



22 
 

V případě jakékoliv následné vratky DPH při realizaci uznatelných výdajů, kterou příjemce uplatnil 
či bude uplatňovat u místně příslušného správce daně, je povinen tuto skutečnost neprodleně 
písemně oznámit poskytovateli společně s provedením vratky ve výši uplatněné DPH na účet 
poskytovatele č. 27-0603140379/0800 se stejným variabilním symbolem, pod kterým dotaci 
obdržel. 

 

3. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje uchovávat 
tuto účetní evidenci po dobu pěti let po skončení akce. 

 
4. Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit 

poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději ke dni vyúčtování poskytnuté dotace 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 27-0603140379/0800 se stejným variabilním 
symbolem, pod kterým dotaci obdržel. 

 

VI. 

Vypo řádání a vyú čtování poskytnuté dotace 

 

1. Po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 30. 11. 2021 příjemce vyhotoví a předloží 
poskytovateli závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace formou soupisu účetních 
dokladů souvisejících s realizací akce s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých 
dokladů a jako přílohy přiloží originály těchto dokladů a doklad o uhrazení prvotních účetních 
dokladů (kopie výpisu z bankovního účtu, případně pokladní doklad) a fotodokumentaci 
z průběhu realizace projektu. 

2. Originály účetních dokladů budou poskytovatelem označeny razítkem „Hrazeno z dotace města 
Jindřichův Hradec“ a po vytvoření jejich fotokopií, které zůstávají v evidenci poskytovatele, budou 
vráceny zpět příjemci. 

3. Pokud příjemce nepředloží závěrečnou zprávu a vyúčtování ve lhůtě a formě shora stanovené, 
má poskytovatel právo dotaci neposkytnout. 

 

VII. 

Porušení rozpo čtové kázn ě a výpov ěď smlouvy  

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za 
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové 
kázně. 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v 
případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele 
opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění 
poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, jsou nepravdivé, využití dotace není v souladu s účelem uvedeným v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy nebo příjemce neuskuteční podporovaný projekt tak, jak se zavázal, či jedná v rozporu 
s platnými právními předpisy (zákony, obecně závaznými vyhláškami, nařízeními, apod). 

3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.  

4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly 
k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto 
prostředky vrátit do 15 dnů ode dne výzvy poskytovatele k jejich vrácení bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele č. 27-0603140379/0800 se stejným variabilním symbolem, pod 
kterým dotaci obdržel. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel 
právo dotaci neposkytnout. 

5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 
1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše 
částky odpovídající neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.  
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VIII. 

Povinnosti p říjemce p ři p řeměně právnické osoby, p ři prohlášení úpadku či zrušení s likvidací 

 

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného 
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit 
s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a 
povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá 
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí 
dotace a smlouvu o jejím poskytnutí. 

 
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, 

že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na 
právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). 
Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude 
tato skutečnost vyplývat. 

 
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce  

po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude 
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce. 

 
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce  

po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní 
naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém 
případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve 
lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. 

 
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku,  

je povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení 
např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 
platí obdobně. 

 
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací, je 

povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit 
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. 
V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část 
způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit 
insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a 
váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele. 

 

IX. 

Ostatní ujednání 

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých 
byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně po zjištění 
změny. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, 
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována. 

 

3. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli   
(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití 
finančních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce a s 
plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a 
finančních orgánů státní správy České republiky. 
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4. Tato dotace má / nemá charakter veřejné podpory. (V případě, že je dotace poskytována v režimu 
veřejné podpory, pak: a) Dotace je poskytována jako podpora de minimis dle nařízení Komise 
(ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 352/1 
dne 24. prosince 2013, kdy poskytovatel zadá tuto podporu do centrálního Registru a ověří 
nepřekročení limitu; nebo b) je poskytována jako vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na 
základě samostatné kalkulace ztráty z činnosti vykonávané ve veřejném zájmu dle článku 106 
téhož předpisu; nebo c) je poskytována na základě tzv. globální výjimky.) 

 

5. Příjemce se zavazuje uveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na kterou 
dotaci dle této veřejnoprávní smlouvy obdržel a zajistit informování veřejnosti o tom, že daná akce 
byla realizována v rámci dotace města Jindřichův Hradec. Na všech formách prezentace, 
souvisejících s akcí, na kterou byla poskytnuta dotace dle této veřejnoprávní smlouvy, je příjemce 
povinen uvádět název a znak města Jindřichův Hradec a větu: „Tento projekt je spolufinancován 
městem Jindřichův Hradec“. Dále se zavazuje zdokladovat poskytovateli výše uvedené povinnosti 
v rámci předloženého vyúčtování.  

 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom výtisku. 

2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, užijí se podmínky Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví v roce 2021 přijatého zastupitelstvem města dne 
……………. usnesením č. …………... Uvedený dokument tvoří nedílnou součást této smlouvy a 
obsah tohoto dokumentu je oběma smluvním stranám plně znám. Dokument lze získat na 
webových stránkách poskytovatele www. jh.cz a je také k nahlédnutí u poskytovatele.  

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně 
nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za uplynulý 
kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujícím roce jeho žádosti  
o poskytnutí účelových dotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele. 

5. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
poskytovatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, 
nahrazení nebo zrušení byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.   

6. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve 
smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

7. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, 
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně 
podepsána. 

8. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. ………………. ze 
dne………….. 

 

V ……………………………dne……………                    V…………………………dne……….. 

 

 

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

           za poskytovatele      za příjemce 
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Příloha č. 1: 

 

Čestné prohlášení p říjemce o DPH 

 

 

Příjemce dotace 

 

Jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště (fyzické osoby) 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČ (fyzické osoby podnikající) 

Název či obchodní firma, sídlo, IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce oprávněného jednat za 
příjemce (právnické osoby) 

 

 

 

na svou čest prohlašuji, že jako příjemce této dotace k dnešnímu dni 

 

- nejsem plátce DPH 

- jsem plátce DPH a mohu v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či částečně uplatnit 
nárok na odpočet DPH na vstupu 

- jsem plátce DPH a nemohu v rámci čerpání dotace dle svých aktivit uplatnit nárok na odpočet 
DPH na vstupu3 

 

 

 

Datum a místo podpisu čestného prohlášení : 
 

Jméno a příjmení statutárního orgánu příjemce nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu nebo příjemce 
jako fyzické osoby  
 

 

 

 

Podpis:       Razítko subjektu:  
 

 
 
 
 

                                                           
3 Nehodící se škrtněte 
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D. Formulář konečného vyúčtování uznatelných nákladů projektu  

 

 

Poř. 
č. 

Předmět plnění Ev. č. Faktury 
nebo dokladu 

Doklad o 
zaplacení  

částka 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 CELKEM  

  

 

 


