
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1877 ze dne 9. 9. 2019 

 

Vzor 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  

DOT/54/10/                 /2019 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

I. 

Smluvní strany 

Hlavní město Praha 

zastoupené  

ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 

IČO 00064581 

DIČ CZ00064581 

Bankovní spojení: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 
jméno a příjmení/název:     _________________________________________________________ 
zastoupený/á                 1.  _________________________________________________________ 
       2.  _________________________________________________________ 
adresa bydliště/sídlo:          _________________________________________________________ 
datum narození/IČO:          _________________________________________________________ 

(dále jen „příjemce“) 

II. 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2019 poskytovatelem příjemci 

na přeměnu původního topného systému na ekologicky příznivější formu, na využití obnovitelných 

zdrojů energie* v bytě/jednotce nebo na regulaci parametrů otopné vody z dálkového vytápění (dále jen 

„projekt“):  

  Ulice č.pop./or.:                 _______________________________________________________ 
  Katastrální území:             _______________________________________________________ 
  Měst. část hl. m. Prahy:     _______________________________________________________ 
  Počet/čísla jednotek:         _______________________________________________________ 
  (dále jen „dotace“) 

2. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na základě podané písemné a poskytovatelem schválené „Žádosti 
o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2019“ (dále jen „žádost“). Nejpozději do 8 
kalendářních týdnů od uzavření této smlouvy vydá poskytovatel příkaz k úhradě dotace. 

3. Výše dotace a podmínky jejího přidělení se řídí „Programem Čistá energie Praha 2019“ (dále jen 

„program“), schválenými Radou hl. m. Prahy, usnesením č. 814 ze dne 6. 5. 2019. 

4. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1. Smlouvy o 
fungování EU a uvedená dotace nezakládá veřejnou podporu. 

5.  Dotace bude poskytovatelem zaslána na účet příjemce č.xxxxxxxxxxxx/xxxx / poštovní poukázkou na 

adresu příjemce.  

6. Dotace se poskytuje ve výši xx.xxx,- Kč. 

7. Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele 

                                                
* i v případě náhrady ekologického topného systému 



splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.      

III. 

1. Příjemce prohlašuje, že dokončil veškeré práce související s projektem v bytě/jednotce ve stanovené 

době, a to od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019. Práce byly provedeny v souladu s příslušnými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, což příjemce doložil poskytovateli požadovanými přílohami dle 

pokynů v programu.  

2. Příjemce prohlašuje, že jako poplatník daně z příjmů neuplatnil a neuplatní snížení základu daně z 

příjmů o výdaje na ekologické vytápění ve výši poskytnuté dotace podle § 24 odst. 2, písm. a) zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Příjemce prohlašuje, že projekt, na který uplatnil žádost, nebyl instalován v novostavbě nebo v nové 

půdní vestavbě. Tato podmínka se nevztahuje na využití obnovitelných zdrojů energie v novostavbě a 

v nové půdní vestavbě, kterou vzniká nová jednotka. 

4. Příjemce prohlašuje, že dnem nabytí účinnosti této smlouvy nejsou v bytě žádná funkční topidla na tuhá 

nebo kapalná paliva, a tento stav zůstane zachován nejméně po dobu 10 let od data účinnosti této 

smlouvy. V této lhůtě smí příjemce změnit předmětný zdroj pouze v případě, který nepovede ke zvýšení 

emisí škodlivin.     

5. Příjemce se zavazuje umožnit na základě písemné výzvy poskytovatele, v termínu uvedeném v této 

výzvě, vstup pověřenému zástupci poskytovatele do předmětného bytu za účelem provedení kontroly 

plnění závazků z této smlouvy plynoucích, a to po dobu 10 let od nabytí účinnosti této smlouvy. 

6. Příjemce se zavazuje, že v případě změny vlastnických nebo uživatelských vztahů k bytu zajistí ve 

smlouvě o převodu těchto vztahů splnění všech podmínek a závazků příjemce, vyplývajících z této 

smlouvy, přenesením na nabyvatele vlastnických nebo uživatelských vztahů k bytu.  

7. Příjemce se zavazuje, bez zbytečných odkladů, oznámit poskytovateli změnu adresy bydliště/sídla a 

dalších údajů uvedených v této smlouvě, dojde-li k nim v době účinnosti této smlouvy. Je-li příjemcem 

právnická osoba a v době účinnosti smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, oznámit 

neprodleně tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově 

vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace. 

IV. 

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět:  

1. V případě porušení povinností upravených v čl. III. 

2. V případě, že příjemce uvedl v žádosti nepravdivé skutečnosti, které byly rozhodující pro přidělení 

dotace nebo stanovení její výše, předložil nepravdivé doklady, skutečný stav neodpovídá podmínkám 

stavebního povolení, resp. kolaudačního rozhodnutí. K posouzení dostatečnosti dokladů a skutečného 

stavu je oprávněn odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. 

3. Výpověď musí být písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 7 kalendářních dní od 

jejího doručení. 

V. 

1. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo 

použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnuté finanční prostředky/dotaci, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu 

poskytovatele dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „odvod“). V případě prodlení s vrácením odvodu je příjemce 

povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona.  

VI. 

1. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží poskytovatel a jeden příjemce.  

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené poskytovatelem. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. 



3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel.** Smlouva nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, v případě dotace převyšující 50.000,- Kč, 

nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města 

Prahy/Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. xxx ze dne xx. xx. xxxx. 

VII. 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let. 

2. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem, zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

 

 

V Praze, dne  ________________           V Praze, dne  ________________ 

 

  

 

 

     ----------------------------------------                                                      ------------------------------------------ 
               poskytovatel                                                                   příjemce                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
** vztahuje se pouze na dotace, jejichž výše převyšuje 50.000,- Kč 


