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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

z rozpočtu hl. m. Prahy 

      číslo………………… 

 

uzavřená 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

mezi těmito smluvními stranami 

 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01    

zastoupené: ******************, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP   

IČO: 00064581     

DIČ: CZ00064581 

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Číslo účtu: *************** 

dále jen „poskytovatel“ 

 

a 

 

jméno:  

bydlištěm:  

datum narození: 

bankovní spojení: 

dále jen „příjemce“, 

 

dále jen „smlouva“, poskytovatel a příjemce společně jako „smluvní strany“. 

 
Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1.  Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci z rozpočtu poskytovatele finanční podporu (dále jen 

„dotace“) na výměnu starého neekologického kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném 

domě za moderní nízko-emisní tepelný zdroj blíže specifikovaný kódem SVT, uvedeným v žádosti 
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podané v tiskové podobě o poskytnutí dotace na formuláři „Žádost o poskytnutí dotace v rámci 

dotačního programu s názvem „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech II“ (dále jen „žádost“).  

2. Dotace je příjemci poskytována poskytovatelem v souladu s Pravidly dotačního programu 

„Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ 

(dále jen „pravidla“), která byla schválena Radou hl. m. Prahy, usnesením č. xxxx ze dne xx. xx. 

2017. 

3. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

4. Příjemce dotaci přijímá a prohlašuje, že dílčí projekt realizoval svým jménem, na svou vlastní 

odpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a podmínkami Programu.  

 

Čl. II. 

Výše dotace 

 

1. Příjemci se poskytuje dotace ve výši ………….... Kč (slovy …………..). Poskytnutá dotace je kryta 

v celé výši ze státního rozpočtu. Jedná se o prostředky získané poskytovatelem jako dotace 

z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. 

2. Výše dotace uvedená v čl. II odst. 1. této smlouvy je maximální. Příjemci jsou hrazeny jen ty náklady, 

které příjemce prokazatelně uhradil, úhradu doložil příslušným účetním dokladem, a které 

poskytovatel uznal jako způsobilé a z nichž byla vypočtena výše poskytované dotace. Pokud 

skutečné celkové způsobilé výdaje dílčího projektu překročily stanovenou celkovou výši způsobilých 

výdajů, uhradil příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud byly skutečné celkové 

způsobilé výdaje dílčího projektu nižší než výše celkových způsobilých výdajů dílčího projektu, 

procentní podíl dotace této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně snížila.  

 

Čl. III. 

Účelové určení dotace 

 

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dotaci v maximální výši uvedené v čl. II., odst. 1 

této smlouvy na výměnu tepelného zdroje, specifikovaného v podané žádosti příjemce v tiskové 

podobě kódem SVT …….. (Seznam výrobků a technologií vedený SFŽP), realizovanou v rodinném 

domě na adrese…..…..…, umístěném na pozemku parcel. č. ….…., zapsaném na LV č. ……………, 

vedeném pro katastrální území  ……………..tak, jak je blíže specifikováno v žádosti příjemce 

dotace podané na základě pravidel (dále jen „projekt“). 
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Čl. IV. 

Platební podmínky 

1. Poskytnutí dotace probíhá formou zpětného proplacení finančních prostředků, které příjemce 

vynaložil na realizaci dílčího projektu. 

2. Dotace je příjemci vyplácena na jím uvedený osobní účet číslo ………………………, vedený u 

……………….(banka) nebo poukázána poštovní poukázkou na adresu příjemce, pokud příjemce 

bankovní účet nemá (toto lze respektovat pouze v případě, že výše dotace je vypočtena na celou 

částku bez haléřů). 

3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci převodem na účet specifikovaný v odst. 2 

tohoto článku jednorázovou úhradou nebo ji zaslat poštovní poukázkou, a to do 60 kalendářních dní 

ode dne účinnosti této smlouvy, která je dána datem zveřejnění v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. V. 

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. a III. této smlouvy a dodržet jej po celou dobu udržitelnosti 

stanovenou pro plnění účelu projektu, tj. do 31. 12. 2025 (dále jen „doba udržitelnosti“). 

2. Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového tepelného zdroje a uchování dokumentace 

k projektu, a to po dobu udržitelnosti dle předcházejícího odstavce. Jedná se zejména o povinnost 

provozovat tepelný zdroj v souladu s podmínkami pro provoz tepelného zdroje stanovenými 

zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, výrobcem a dodavatelem. 

Současně spalovat pouze vhodná paliva, která předepisuje výrobce kotlů na biomasu s automatickým 

přikládáním pro daný typ kotle a splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů 

3. V případě kotle na pevná paliva zajistit jedenkrát za 2 roky provedení kontroly technického stavu a 

provozu kotle. Příjemce má dále povinnost zajistit čištění nebo kontrolu spalinové cesty u tepelného 

zdroje na pevná i plynná paliva podle návodu nebo technických podmínek jeho výrobce.  

4. Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit tepelný zdroj, na který byla použita dotace ve 

smyslu této smlouvy, za tepelný zdroj se stejnými nebo lepšími emisními parametry než měl 

vyměňovaný tepelný zdroj. 

5. Příjemce je povinen umožnit průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu ze strany: 

poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, 

Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména 

veškerou dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí především provedení kontroly daného 

nového zdroje tepla, resp. celé akce na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
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kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti projektu zajistit u třetích osob, jimž zcizuje nebo 

přenechává rodinný dům nebo byt v rodinném domě k užívání, ve kterém byl pořízen nový tepelný 

zdroj, možnost kontroly dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a v případě zcizení nemovité věci též 

zajistit, aby nový vlastník dodržel dále povinnosti plynoucí příjemci z této smlouvy, a to zejména 

ustanovení odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy.  

7. Příjemce je povinen odstranit nedostatky zjištěné při kontrole provedené orgány uvedenými v odst. 5 

tohoto článku, a to v termínech, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušnými 

kontrolními orgány a písemně informovat poskytovatele o zahájených kontrolách, jejich výsledcích a 

způsobu odstranění případných zjištěných nedostatků u kontrol zahájených jiným orgánem než 

poskytovatelem.  

Čl. VI. 

Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce 

1. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této 

smlouvy nebo, že některý z údajů uvedených v žádosti, na jejímž základě byla dotace poskytnuta, je 

nepravdivý či nepřesný, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo 

k nesrovnalosti spočívající v  porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o územních rozpočtech, 

či k porušení jiných podmínek pro poskytnutí dotace ve smyslu pravidel.  

 
2. V případě, že příjemce uvedl v žádosti nepravdivé, neúplné nebo zkreslené informace, které ani 

dodatečně na základě ústního nebo písemného vyzvání poskytovatele nedoplní nebo nevysvětlí, může 

poskytovatel tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dnů plynoucí ode dne doručení písemné 

výpovědi příjemci, a to bez nároku na vyplacení jakékoliv náhrady a příjemce je povinen vrátit 

poskytovateli celou finanční částku dotace poskytnutou mu dle této smlouvy nejpozději do 30 dnů od 

doručení písemné výpovědi smlouvy. 

 
Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. 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. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji 

vážnou vůli. 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. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran, a to pouze ve formě písemných 

postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Tato smlouva byla zhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 
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5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

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

smlouvy. 

6. 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, a udělují 

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

8. 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 

usnesením č. XXX ze dne dd. mm. rrrr. 

9. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

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. 

10. 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. 

 

 

 

 

V Praze dne :       V Praze dne: 

        

         

………………………… ……………………… 

příjemce         Za poskytovatele: 

                                                                                         ******************      

                                                                                                           ředitel odboru   


