
 

 

 
Evidenční číslo smlouvy: 

 

 
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace 

 
uzavřená v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 
 

 

 

Smluvní strany: 

 

 

Karlovarský kraj  

 

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený: Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje 

IČO: 70891168 

DIČ: CZ70891168 

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

Číslo účtu:  20095-6716341/0710 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

 

XX Jméno a příjmení XXX  

        

Bydliště:  

Datum narození:  

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

(dále jen „konečný uživatel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne 

 

veřejnoprávní smlouvu 

 

na realizaci dílčího projektu v rámci dotačního programu „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji 

pro nízkopříjmové domácnosti“ (dále jen „dotační program“) na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná 

paliva. 
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Článek I 

Obecná ustanovení 

1. V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů přijalo 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 21. 6. 2022 usnesení č. ZK XX/06/22, kterým byl schválen 

dotační program. Smlouva se uzavírá i v souladu s Operačním programem Životní prostředí 2021 – 

2027. 

2. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje konečnému uživateli finanční podporu ve formě účelové 

veřejné finanční dotace z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“) na výměnu stávajícího zdroje 

tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za nový, nízkoemisní zdroj tepla, který je blíže 

specifikován v Žádosti o dotaci na dílčí projekt č. XXX, PID (dále jen „žádost), která je uložena a 

přístupná v dotačním portále poskytovatele. Konečný uživatel je žádostí vázán. Výměna zdroje tepla 

bude realizována formou dílčího projektu. 

3. Místem realizace se rozumí stavba, kterou je rodinný dům, bytová jednotka v bytovém domě, nebo 

trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci, jíž žadatel uvedl v žádosti, a kde dojde k výměně zdroje 

tepla dle článku I bodu 2. 

4. Realizace dílčího projektu je ukončena dnem vydání zprávy o montáži (zpráva viz příloha 11 

dotačního programu), případně protokolárního uvedení nového zařízení do provozu (Protokol viz 

příloha 12 dotačního programu). Nejzazší termín ukončení realizace dílčího projektu je 1. 7. 2025. 

5. Udržitelností se rozumí zachování majetku pořízeného z dotačních prostředků v místě realizace 

ve stavu a funkčnosti dané dotačním programem.  

 

Článek II 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran 

souvisejících s financováním dílčího projektu a s udržitelností.  

2. Dotace je konečnému uživateli poskytována v souladu s  dotačním programem. Konečný uživatel je 

povinen po celou dobu realizace tyto podmínky splňovat. 

3. Předmět dotace bude realizován v místě realizace: 

Ulice  Číslo popisné  

Část obce  Číslo orientační  

Obec  Katastrální území  

Parcelní 

číslo 
 

Číslo listu vlastnictví 

nemovitosti 
 

4. Předmětem dotace je výměna stávajícího zdroje tepla a instalace nového zdroje tepla - tepelného 

čerpadla a další nákupy a služby přímo související s realizací dílčího projektu, které jsou v souladu 

s dotačním programem. 

(bod 4 může být upraven dle požadavků konkrétní žádosti) 

Článek III 

Výše, podmínky použití a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel se v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK XX/XX/XX ze dne 

XX.XX.XXXX zavazuje poskytnout konečnému uživateli investiční dotaci v maximální výši XXXX 

Kč (slovy: XXXX korun českých) na úhradu způsobilých výdajů dílčího projektu dle dotačního 

programu a žádosti. 



 

3/8 

2. Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové výdaje dílčího projektu jsou výdaje tvořené součtem dotace a vlastním podílem 

konečného uživatele. 

b) Maximální výše dotace dílčího projektu je určena hranicí 95 % způsobilých výdajů 

projektu, nejvýše však částka uvedená v článku III odst. 1 smlouvy. 

c) Vlastní podíl konečného uživatele jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky konečného uživatele i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 

 

Maximální výše dotace v Kč Kč 

Výše dotace v % z celkových způsobilých výdajů na dílčí projekt 95 %  

 

3. Výše dotace uvedená v odst. 1 tohoto článku je maximální a nepřekročitelná. Pokud skutečné celkové 

výdaje dílčího projektu překročí maximální výši dotace na dílčí projekt uvedenou v odst. 2 tohoto 

článku, uhradí konečný uživatel částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud bude výše dotace v 

% nižší než maximální výše dotace dílčího projektu uvedená v odst. 2 tohoto článku, částka maximální 

výše dotace v Kč se úměrně sníží na částku odpovídající této procentní hladině. Vypočtená výše 

dotace v Kč bude zaokrouhlena na haléře směrem dolů. 

4. 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. 

5. Konečný uživatel je povinen řídit se pokyny definovanými v dotačním programu a v Pravidlech 

pro žadatele a příjemce podpory v OP ŽP pro období 2021-2027 v aktuálním znění. Odporuje-li 

smlouva uvedeným dokumentům, má přednost ustanovení těchto dokumentů. 

6. Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jednoho dílčího projektu se nevylučuje. Výše 

poskytnutých dotací na dílčí projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových 

výdajů na dílčí projekt.  

7. Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů dílčího projektu vymezených v čl. IV této 

smlouvy. 

8. Poskytnutí dotace proběhne: 

a) formou zálohy ve výši 60 % dotace, která bude konečnému uživateli uvolněna za podmínek 

stanovených v kapitole 11 dotačního programu. Zbylá část dotace bude konečnému uživateli 

vyplacena formou zpětného proplacení finančních prostředků, které konečný uživatel vynaložil na 

realizaci dílčího projektu, doložil v závěrečné zprávě a jsou způsobilé, nebo 

b) jednorázově formou zpětného proplacení finančních prostředků, které konečný uživatel vynaložil na 

realizaci dílčího projektu, doložil v závěrečné zprávě a jsou způsobilé. 

9. Dotace v případě jednorázové formy, popř. zbylá část dotace bude poskytovatelem poskytnuta 

konečnému uživateli do 30 pracovních dnů ode dne schválení závěrečné zprávy předložené dle článku 

V odst. 9 smlouvy na bankovní účet konečného uživatele uvedený ve smlouvě, popř. na účet nahlášený 

dle čl. V odst. 15 této smlouvy. Výjimku tvoří případ, kdy byl konkrétní dílčí projekt vybrán k 

veřejnosprávní kontrole na místě – v tomto případě bude lhůta pro proplacení dotace prodloužena na 

20 pracovních dnů od ukončení veřejnosprávní kontroly na místě. 

10. Konečnému uživateli budou uhrazeny pouze takové způsobilé výdaje, které konečný uživatel 

prokazatelně uhradil, doložil příslušnými účetními doklady a splňují všechny náležitosti stanovené 

smlouvou a dotačním programem. 

11. Konečný uživatel se zavazuje k udržitelnosti do 31.12.2030. 
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Článek IV 

Způsobilý výdaj 

1. Za způsobilé výdaje v rámci realizace dílčího projektu jsou považovány výdaje vynaložené v souladu 

s podmínkami dotačního programu. 

2. Všechny ostatní výdaje vynaložené konečným uživatelem jsou výdaji neuznatelnými. Jedná se 

zejména o: 

a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb, 

b) výdaje na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací dílčího projektu, 

c) úhrada úvěrů a půjček, vč. jejich nedoplatků, úroků z prodlení, leasingové splátky, odpisy 

pohledávek, manka a škody, 

d) penále, pokuty a platby sankčního charakteru, 

e) běžné provozní výdaje (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní 

poplatky...), 

f) výdaje na právní spory, 

g) výdaje spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí, 

h) výdaje na prodlouženou záruku a pojištění, 

i) výdaje na mikroenergetická opatření, 

3. V případě, že účetní doklad obsahuje údaj o peněžní částce v cizí měně, popřípadě byl uhrazen 

a doložen bankovním výpisem/účetním dokladem v cizí měně, bude tato peněžní částka přepočtena 

na českou měnu podle směnného kurzu používaného Českou národní bankou ke dni proplacení 

účetního dokladu konečným uživatelem dodavateli. 

4. Způsobilé výdaje musí vyhovovat zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona 

o finanční kontrole. Vymezení těchto pojmů obsahuje ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

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

pozdějších předpisů. 

Způsobilé výdaje na realizaci dílčího projektu vznikají nejdříve ke dni 1. 1. 2021, rozhodující je datum 

uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na faktuře. Do způsobilých výdajů na realizaci dílčího 

projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vzniknou konečnému uživateli v souvislosti s realizací 

dílčího projektu. 

Článek V 

Povinnosti konečného uživatele 

1. Konečný uživatel je povinen plně a prokazatelně splnit předmět dotace, na který mu byla dotace 

poskytnuta, a to v rozsahu uvedeném v dotačním programu a této smlouvě, a dodržet jej po dobu 

udržitelnosti stanovenou pro plnění předmětu dotace dílčího projektu, tj. do 31.12.2030. 

2. Konečný uživatel je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a uchování 

dokumentace k dílčímu projektu do 31.12.2030. Toto zajistí i u třetích osob, kterým zcizuje 

nebo přenechává místo realizace, ve kterém byl nový zdroj tepla pořízen, k užívání. Jedná se zejména 

o povinnost provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem 

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

spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., 

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 

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

jsou určena výrobcem kotle, a která jsou výrobcem kotle určena jako vhodná k naplnění požadavků 

Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského 
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parlamentu a Rady 2009/12/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. 

3. Nový zdroj tepla pořízený z dotace musí po celou dobu udržitelnosti plnit funkci hlavního zdroje 

vytápění. Konečný uživatel je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit zdroj pořízený z dotace za zdroj 

se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší. 

Výměnu kotle je konečný uživatel povinen v předstihu 15 pracovních dnů konzultovat 

s poskytovatelem. 

4. Konečný uživatel nemůže bez souhlasu poskytovatele změnit zvolený typ zdroje tepla (A3a, A3b, B, 

C). O změnu zdroje může konečný uživatel poskytovatele požádat, musí tak učinit nejpozději při 

předložení závěrečné zprávy. 

5. Konečný uživatel je povinen dohodnout s dodavatelem fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel 

fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.  

6. Lhůta pro realizaci dílčího projektu je stanovena na dva roky od uzavření smlouvy. V objektivně 

zdůvodněných případech může poskytovatel lhůtu prodloužit, maximálně však do data uvedeného 

v článku I odst. 4. 

7. Je-li konečný uživatel s realizací dílčího projektu v nečinnosti tak, že do deseti měsíců od podpisu této 

smlouvy nedošlo k vydání zprávy o montáži (zpráva viz příloha 11 dotačního programu), 

popř. uvedení nového zdroje do provozu (protokol viz příloha 12 dotačního programu), je poskytovatel 

oprávněn písemně konečného uživatele vyzvat k tomu, aby průkazně doložil kroky směřující ke zdárné 

realizaci dílčího projektu. Nedoloží-li konečný uživatel průkazně, jaké kroky činí ke zdárné realizaci 

dílčího projektu, považuje se takovéto jednání za závažné porušení rozpočtové kázně a poskytovatel 

může smlouvu vypovědět.  

8. Konečný uživatel je povinen mít od dodavatele označené faktury a daňové doklady (účtenky, paragony 

apod.) číslem a názvem projektu „CZ.05.01.02/03/22_001/0000014 - Podpora výměny kotlů v 

Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“. 

9. Konečný uživatel je povinen doručit poskytovateli dotace do 20 pracovních dní od ukončení realizace 

dílčího projektu závěrečnou zprávu. V případě, že datum ukončení dílčího projektu předchází datu 

podepsání smlouvy, je konečný uživatel povinen doložit závěrečnou zprávu do 20 pracovních dní ode 

dne podpisu smlouvy. závěrečná zpráva bude obsahovat všechny dokumenty a náležitosti stanovené 

v kapitole 12 dotačního programu. V případě doložení neúplné závěrečné zprávy bude konečný 

uživatel vyzván k jejímu doplnění ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace. Pokud nebudou 

podklady k závěrečné zprávě doloženy v termínech dle pokynů poskytovatele, nebude dotace 

konečnému uživateli proplacena. 

10. V případě, že konečný uživatel doručí závěrečnou zprávu po 18. 8. 2025, budou veškeré výdaje 

nárokované v této zprávě považovány za nezpůsobilé. 

11. Konečný uživatel je povinen umožnit provedení kontroly a spolupracovat s kontrolními orgány 

ze strany poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí, 

Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva financí, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších. Tyto subjekty jsou oprávněny 

kontrolovat předmět dotace a podmínky přidělení dotace včetně nutnosti zpřístupnění všech prostor, 

kde se nachází/el původní zdroj tepla, nový zdroj tepla a ostatních prostor souvisejících s předmětem 

dotace a dále jsou oprávněny kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 

Veřejnosprávní kontrolu na místě vykonávají pověření zaměstnanci a členové příslušných kontrolních 

orgánů. Konečný uživatel je povinen v rámci výkonu této kontrolní činnosti předložit pověřeným 

zaměstnancům a členům příslušných orgánů k nahlédnutí originály všech dokladů týkajících se 

předmětu dotace (kromě dokladů, které byly v originále či ověřené kopii doloženy spolu s žádostí 

či jejích příloh nebo byly doloženy v originále či ověřené kopii v rámci závěrečné zprávy), zpřístupnit 

všechny prostory, které souvisejí s předmětem dotace a ve kterých se nachází majetek, jehož 

proplacení je či bylo nárokováno z dotace. Konečný uživatel, který je provozovatelem nového 

spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, je povinen umožnit orientační měření emisí 

znečišťujících látek, včetně provedení nutného souvisejícího zásahu do spalinové cesty. Povinnost dle 

tohoto bodu platí pro konečného uživatele i v době udržitelnosti.  
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12. V případě zcizení místa realizace je konečný uživatel povinen převést na nového majitele práva 

a povinnosti vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které byla dotace 

udělena. Smlouvu o převodu práv a povinností je konečný uživatel povinen předložit poskytovateli 

dotace předem ke schválení. Bez souhlasu poskytovatele dotace zůstává zavázán z práv a povinností 

z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace původní konečný uživatel. Zcizí-li konečný uživatel 

místo realizace bez převodu práv a povinností z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nového 

nabyvatele, považuje se to za závažné porušení rozpočtové kázně. Za splnění udržitelnosti odpovídá 

vždy konečný uživatel, se kterým je podepsána smlouva o poskytnutí dotace, nebo ten, na koho přešla 

práva a povinnosti z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

13. Konečný uživatel je povinen realizovat opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných 

při veřejnosprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v odst. 11 tohoto článku, 

a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. 

14. Konečný uživatel je povinen písemně informovat poskytovatele o všech změnách ve vlastnických 

právech konečného uživatele k místu realizace, v jeho identifikačních a kontaktních údajích, adresy 

trvalého bydliště a jiných změnách souvisejících s realizací dílčího projektu, a to nejpozději do 15 

pracovních dnů ode dne, kdy daná změna nastala. 

15. V případě změny bankovního účtu je konečný uživatel povinen do 15 pracovních dnů ode dne, kdy 

daná změna nastala, rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to originálem nebo úředně ověřenou kopií 

příslušné smlouvy nebo originálem potvrzení peněžního ústavu. Změna bankovního účtu nezakládá 

důvod pro uzavření dodatku této smlouvy. 

16. Povinnost informovat poskytovatele o změnách se vztahuje na celou dobu od podpisu smlouvy až do 

ukončení udržitelnosti. Poskytovatel posoudí, zda daná změna žádosti podléhá schválení Radou 

Karlovarského kraje a zda vyžadují uzavření dodatku. 

17. Konečný uživatel může být v době trvání udržitelnosti dílčího projektu vyzván k předložení dokladů 

o koupi/pořízení paliva souvisejícího s pořízením nového zdroje tepla s podporou v rámci této dotace. 

Konečný uživatel není oprávněn provádět jakékoliv úpravy nového zdroje pořízeného v rámci této 

dotace s výjimkou úprav prováděných autorizovanou osobou výrobce či oprav prováděných 

oprávněnou osobou dle živnostenského zákona. 

 

Článek VI 

Porušení smluvních podmínek, sankce, výpověď, zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 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. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele 

je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V případě porušení 

rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona o rozpočtových pravidlech. 

3. Porušení povinnosti uvedené v čl. III. odst. 6 je považováno za porušení méně závažné povinnosti 

ve smyslu § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a odvod za toto porušení je stanoven 

ve výši dvojnásobku finančních prostředků, které přesáhly 100 % celkových výdajů na dílčí projekt. 

4. Porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 17 je považováno za porušení méně závažné povinnosti 

ve smyslu § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a odvod za toto porušení je stanoven ve výši 20 % z 

poskytnuté dotace. 

5. V případě porušení povinnosti doložit závěrečnou zprávu v termínu uvedeném v čl. V. odst. 9 bude 

výše dotace vyplývající z této smlouvy ponížena o 5.000,00 Kč. 

6. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 14, 15 a 16 do doby vyplacení dotace bude výše 

dotace vyplývající z této smlouvy ponížena o 3.000,00 Kč. 

7. Porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 14 a 16 či povinnosti konzultovat změnu zdroje tepla dle čl. 

V odst. 4 po vyplacení dotace je považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu § 22 o 
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rozpočtových pravidlech a odvod za toto porušení je stanoven ve výši 3.000,00 Kč. 

8. Použije-li konečný uživatel zálohu vyplacenou dle článku III odst. 8 smlouvy v rozporu s podmínkami 

stanovenými v kapitole 11 dotačního programu, zejména použije-li zálohu k jinému účelu, než k 

úhradě zálohové faktury v plné výši, zaplatí-li pouze část zálohové faktury, popř. nezaplatí-li 

zálohovou fakturu vůbec, považuje se takovéto jednání za závažné porušení rozpočtové kázně podle § 

22 zákona o rozpočtových pravidlech a odvod za tato porušení je stanoven ve výši 100 % z vyplacené 

částky dotace. Poskytovatel v tomto případě již nevyplatí zbylou část dotace, a to ani v případě, že je 

předložena závěrečná zpráva. 

9. Odpadne-li účel dle této smlouvy nebo rozhodne-li se konečný uživatel předmět dotace nerealizovat, a 

současně byla-li konečnému uživateli vyplacena záloha dle článku III odst. 8 smlouvy, je povinen 

konečný uživatel tuto zálohu v plné výši poskytovateli vrátit, a to do 15 pracovních dnů od připsání 

platby na jeho účet, popř. do 15 pracovních dnů od rozhodnutí předmět dotace nerealizovat. 

V opačném případě se takovéto jednání považuje za závažné porušení rozpočtové kázně podle § 22 

zákona o rozpočtových pravidlech a odvod za tato porušení je stanoven ve výši 100 % z vyplacené 

částky dotace. 

10. Porušení ostatních povinností uvedených ve smlouvě je považováno za porušení rozpočtové kázně 

a odvod za tato porušení je stanoven ve výši 100 % z poskytnuté dotace. 

11. Porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 15 po vyplacení dotace se nepovažuje za porušení 

rozpočtové kázně. 

12. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že konečný uživatel porušil smluvní 

povinnost stanovenou touto smlouvou, za jejíž porušení by jinak poskytovatel mohl uložit odvod 

ve výši 100 % z poskytnuté dotace. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím 

výpovědní lhůty, která činí 15 dní ode dne doručení výpovědi konečnému uživateli. V případě 

pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 5. dnem od jejího odeslání. 

13. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 

správního řádu. Pokud smluvní strana, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká 

dnem, kdy bude písemný souhlas doručen smluvní straně, která návrh podala. 

14. Uplynutím výpovědní lhůty tato smlouva zaniká. V případě zániku smlouvy je konečný uživatel 

povinen vrátit prostředky poskytnuté dotací ve výši všech vyplacených prostředků na účet 

poskytovatele. Lhůtu pro vrácení vyplacených prostředků určí poskytovatel. 

15. Nezrealizuje-li konečný uživatel dílčí projekt do nejzazšího termínu realizace uvedeného v čl. I odst. 4 

této smlouvy, přičemž smlouva dosud nebyla ukončena z jiných důvodů, zaniká závazek z této 

smlouvy automaticky pro následnou nemožnost plnění. 

16. Konečný uživatel je povinen při peněžních operacích dle tohoto článku smlouvy převést 

bezhotovostně peněžní prostředky na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a při těchto 

peněžních operacích bude vždy uvádět variabilní symbol (XXX kotlíkových dotací - fyzické osoby 

XXX). 

V případě ponížení dotace dle smlouvy bude o ponížení dotace konečný uživatel písemně informován, 

včetně důvodů, které poskytovatele ke krácení vedly. 

 

Článek VII 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva zaniká dnem, kdy smluvní strany splní všechny povinnosti, které jim plynou z této 

smlouvy. 

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Pokud bude orgány Evropské unie z jakýchkoliv důvodů 

zastaveno nebo přerušeno financování Operačního programu Životní prostředí jako celku, nemusí být 

konečnému uživateli dotace vyplacena. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

a číslovaných dodatků. 
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4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odsouhlasit neproplacení takových výdajů, které nejsou způsobilé, 

jsou zjevně nepřiměřené, nebo nejsou v souladu se zásadami definovanými v této smlouvě. V případě 

uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů nemusí být dotace proplacena. O takovýchto krocích 

bude konečný uživatel písemně informován, včetně důvodů, které poskytovatele k neproplacení vedly. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele konečný uživatel výslovně souhlasí se 

zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen 

„ZOÚ“), zejména se zveřejněním této smlouvy včetně dodatků a se zveřejněním obecných informací o 

podpoření konečného uživatele na webových stránkách. Konečný uživatel je seznámen se skutečností, 

že smlouva včetně poskytnutých údajů bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a o 

změně některých zákonů, zarchivována. Konečný uživatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl 

poučen a je si vědom svých práv dle uvedených zákonů. 

6. Konečný uživatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, které sdělil poskytovateli v souladu 

s příslušnými ustanoveními ZOÚ a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace projektu a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel 

poskytoval jeho osobní údaje organizacím a partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvo životního 

prostředí, Ministerstvo financí, Státní fond životního prostředí České republiky a jiné), a to výhradně 

za uvedeným účelem. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a že smlouva byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Konečný uživatel dotaci přijímá a zavazuje se, že 

bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 

podmínkami této smlouvy. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu. Konečný uživatel obdrží 

jedno vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení. 

9. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením 

Rady Karlovarského kraje č. RK XX/XX/XXXX ze dne XX.XX.XXXX. 

10.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 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. Smluvní strany 

se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede poskytovatel. Považuje-li příjemce rozsah 

uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost poskytovatele. Neprovede-li 

poskytovatel v přiměřené lhůtě nápravu, je příjemce oprávněn v registru smluv uveřejnit smlouvu v 

jím požadovaném rozsahu. 

 

Přílohy: 

1. Kopie dokladu o vlastnictví bankovního účtu konečným uživatelem (XXX formulář finanční 

identifikace potvrzený bankou, smlouva o vedení bankovního účtu nebo jiný doklad o 

vlastnictví účtu konečným uživatelem XXX) 

 

Za poskytovatele: 

 

 Za konečného uživatele: 

Karlovy Vary XX. XX. 2022  Karlovy Vary XX. XX. 2022 

 

 

 

  

………………………………………… 

Mgr. Dalibor Blažek 

náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

 ………………………………………… 

XXX jméno a příjmení konečného uživatele XXX 

konečný uživatel 

 

Za správnost: XXX 


