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Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 883 ze dne 28. 4. 2015 

Číslo smlouvy: …………………… 

Smlouva 
o poskytnutí inovačního voucheru  

uzavřena podle § 10a z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů  a s použitím z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „Smlouva“) 

I. 
Smluvní strany 

 

Hlavní město Praha 

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

zastoupené  Ing. Radek Svoboda, 

  ředitel odboru evidence, správy a využití majetku MHMP 

IČO:  00064581 

DIČ:  CZ00064581  

bankovní spojení  PPF banka a.s. 

číslo účtu 27-0005157998/6000 

(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 

Společnost:  

zapsaná:                                 …………………... 

se sídlem:                             …………………..             

jednající/zastoupená:  …………………… 

IČO:    ……………………. 

bankovní spojení  ……………………. 

číslo účtu   ……………………. 

společnost je/není plátcem DPH 

(dále jen „příjemce“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 
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Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o 
poskytnutí inovačního voucheru. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Za podmínek stanovených touto smlouvou poskytne poskytovatel dotace příjemci částku 
ve výši …………………….- Kč (slovy: __________________) (dále jen „dotace“). 
Dotace poskytnutá z rozpočtu poskytovatele dotace je určena na projekt „Inovační 
vouchery v Praze – výzva 2014“ definovaný v dokumentu Zásady pro udělování 
inovačních voucherů pro rok 2014 („Projektový manuál“), jež tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy a ve vztahu k příjemci individualizovaný v Žádosti o poskytnutí voucheru, která 
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „projekt“). Dotace nepokrývá daň z přidané 
hodnoty. Jedná se o podporu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č.  1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na 
podporu de minimis. 

2. Dotace, která je příjemci poskytnuta z rozpočtu poskytovatele dotace, je 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, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona a zákona č. 215/2004 Sb., 
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel má právo provést kontrolu 
před vyplacením dotace, doba provádění kontroly se nepočítá do lhůty dle Čl. IV. 

 

III. 
Práva a povinnosti příjemce 

1. Příjemce je povinen projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a 
jejími přílohami č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Změny v projektu 
jsou možné pouze po předchozím schválení poskytovatele dotace a to na základě písemné 
a zdůvodněné žádosti, přičemž poskytovatel dotace může schválit změnu projektu 
výlučně v rozsahu snížení podpořených aktivit a to pouze v případě, že bude zachován 
smysl a účel projektu a též minimální hranice dotace na jeden voucher ve smyslu přílohy 
č. 1 této smlouvy. Podmínkou schválení změny projektu je zdůvodnění a vyjádření 
poskytovatele znalostí, že při snížení podpořených aktivit bude zachován předpokládaný 
přínos realizace projektu.  

2. Příjemce ve lhůtě do 90 dnů od podpisu této smlouvy uzavře Smlouvu o dílo 
s poskytovatelem znalostí. Kopii této smlouvy příjemce písemně doručí poskytovateli 
dotace do 10 dnů od jejího podpisu. Obsah spolupráce musí být realizován až po 
podepsání Smlouvy o dílo oběma stranami, realizace spolupráce před podepsáním 
Smlouvy o dílo je vážným porušením Smlouvy a vede k jejímu vypovězení. 
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3. Příjemce má právo na poskytnutí dotace po realizaci projektu za podmínek stanovených 
touto smlouvou pouze na základě řádně vyplněné žádosti o proplacení a při dodržení 
všech podmínek stanovených právními předpisy a touto smlouvou včetně jejích příloh  
č. 1 a č. 2. 

4. Příjemce je povinen na své úvodní (nebo projektům, partnerům či výzkumu se věnující) 
webové stránce uveřejnit banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města 
Prahy uvedený v příloze č.3 této smlouvy a informaci o podpoře projektu z dotace 
poskytnuté poskytovatelem dotace bezprostředně po uzavření této smlouvy, přičemž 
v případě úspěšné realizace projektu a proplacení dotace se zavazuje, že informaci o 
podpoře projektu dotací od poskytovatele dotace ponechá uveřejněnou na svých 
webových stránkách minimálně 12 měsíců od proplacení dotace. 

5. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy, veškeré originály účetních 
dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s projektem po dobu 10 let počínaje 
prvním dnem roku následujícího po roce, kdy mu byla uhrazena dotace dle čl. IV této 
smlouvy.  

6. Příjemce je povinen spolupracovat s poskytovatelem dotace nebo jím určeným subjektem 
při vyhodnocování efektů a úspěšnosti projektu, např. účastí na dotazníkovém šetření 
nebo evaluačním interview, poskytnutím informací o další spolupráci s výzkumnými 
organizacemi, a to po dobu 5 let od proplacení dotace, přičemž poskytovatel dotace nebo 
jím určený subjekt může uplatnit tento požadavek nejvýše jedenkrát ročně.  

7. Příjemce podpisem této smlouvy se zavazuje, že případná získaná dotace nebude použita 
na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného zcela nebo z části z jiných 
veřejných dotačních titulů. 

8. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou následnou kontrolu 
realizace projektu. 

9. Příjemce dotace se zavazuje účtovat čerpání dotace odděleně na samostatném účtu nebo 
vést poskytnutou dotaci odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutou dotaci 
odděleně daňovou evidenci v souladu se z. č. 586/1992 Sb.  Příjemce dotace se zároveň 
zavazuje umožnit na žádost poskytovatele dotace kontrolu originálních účetních 
písemností, vztahujících se k uvedenému účtování.  

10. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání  
s poskytnutu dotací a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v souladu 
se z. č. 320/2001 Sb. a poskytnout mu k tomu účelu veškerou potřebnou dokumentaci.  

11. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se právními předpisy, zejména z. č. 137/2006 
Sb., a to ust. § 2 odst. 3. 

12. Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli změnu adresy sídla a 
dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim v době účinností této smlouvy.  
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13. Příjemce se zavazuje v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací 
oznámit tuto skutečnost poskytovateli dotace. 

 

IV.  
Povinnosti poskytovatele dotace 

1. Žádost o proplacení dotace musí být bez vad. Pokud budou nalezeny vady v žádosti o 
proplacení dotace, bude tato žádost vrácena k odstranění vad. Až po odstranění vad je 
možné dotaci proplatit. Doba, kdy je žádost o proplacení vrácena a vady odstraňovány, se 
nezapočítává do lhůty pro proplacení dotace dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, tato lhůta 
začne běžet od předložení žádosti o poskytnutí inovačního poskytovateli dotace voucheru 
bez vad.  
 

2. Poskytovatel dotace je povinen poukázat příjemci bankovním převodem dotaci - částku 
uvedenou v článku II. odst. 1 této smlouvy, případně sníženou o částku odpovídající 
aktivitě, která byla z projektu vypuštěna postupem dle čl. III. odst. 1 této smlouvy ve 
lhůtě nejpozději do 42 pracovních dnů ode dne předložení žádosti o proplacení dotace 
poskytovateli dotace za podmínky úplnosti žádosti o proplacení dotace, jejího předložení 
ve lhůtě stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a realizace projektu v souladu s právními 
předpisy, touto smlouvou a jejími přílohami č. 1 a č. 2.  
 

V. 
Ukončení smlouvy a navrácení dotace 

1. Příjemce je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodů s výpovědní 
lhůtou v trvání 7 pracovních dní ode dne doručení výpovědi poskytovateli dotace pouze 
do doby podání žádosti o proplacení dotace.  
 

2. Poskytovatel dotace je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 
v trvání 7 pracovních dní ode dne doručení výpovědi příjemci v případě, že příjemce 
poruší jakoukoliv povinnost stanovenou právními předpisy v souvislosti s realizací 
projektu, touto smlouvou včetně jejích příloh a dokumentů tam uvedených nebo se jeho 
prohlášení uvedená v žádosti o poskytnutí voucheru či v žádosti o proplacení dotace či 
v této smlouvě ukáží jako nepravdivá.  

 
3. V případě, že příjemce poruší jakoukoli povinnost stanovenou mu právními předpisy 

v souvislosti s realizací projektu, touto smlouvou včetně jejích příloh a dokumentů tam 
uvedených nebo se jeho prohlášení uvedená v žádosti o poskytnutí voucheru či v žádosti o 
proplacení dotace či v této smlouvě ukáží jako nepravdivá poté, co došlo k proplacení 
dotace poskytovatelem dotace, bude se jednat o porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a poskytovatel dotace mu v daňovém řízení uloží odvod a penále dle citovaného 
zákona.  
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VI. 
Sankce  

1. Pokud poskytovatel dotace zjistí, že příjemce ve smyslu ust. § 10a odst. 6 . z.č. 
250/2000 Sb. nesplnil nebo neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou 
a jejími přílohami a projekt má formální a věcné vady, vyzve poskytovatel dotace 
příjemce k nápravě ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy příjemci. 
Poskytovatel dotace vyzve příjemce nejvýše dvakrát a příjemce má vždy na každou 
jednotlivou výzvu k nápravě lhůtu na vypořádání 10 pracovních dní od doručení 
výzvy. Celkový souhrn lhůt pro první a druhou výzvu je 20 pracovních dní.  
 

2. Pokud příjemce ani ve stanovené lhůtě k nápravě uvedené v předchozím odstavci, 
nesplní uložené povinnosti, je poskytovatel dotace oprávněn jednostranně příjemci 
snížit částku dotace uvedenou v čl. II odst. 1 této smlouvy před proplacením dotace,  
a tím snížit částku dotace, za podmínek: 

a. pokud předkládaný projekt obsahuje formální vady, může poskytovatel dotace 
snížit částku nejvíce o 20 % z částky dotace uvedené v čl. II odst. 1 této 
smlouvy; 

b. pokud předkládaný projekt obsahuje věcné vady, může poskytovatel dotace 
snížit částku nejvíce o 30 % z částky dotace uvedené v čl. II odst. 1 této 
smlouvy. 

 
Částky uvedené v bodech a. a b. se mohou sčítat až do výše 50 % částky dotace 
uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy. 
 

3. Formálními vadami se rozumí zejména: 
a. neúplné nebo chybné vyplnění dokumentů projektu, 
b. nevyužití závazných vzorů dokumentu, 
c. nesplnění formy a obsahu dokumentů projektu, 
d. nepřesnosti v dokumentech projektu (zejména detaily platby neodpovídající 

faktuře, např. variabilní, specifický, konstantní symbol, chybějící či nepřesná 
data u dokumentů aj.), 

e. neuveřejnění loga projektu na webové stránce. 
 

4. Věcnými vadami se rozumí zejména: 
a. rozdíl ceny realizace zakázky v rozmezí nejvýše 10 % její celkové ceny,  

kdy nesmí být dotčena výše dotace; 
b. špatná chronologie vzniku dokumentů (závazků/nároků); 
c. neohlášení změny příjemce dotace; 
d. nerespektování schválených aktivit projektu; 
e. nesplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu, které příjemce uvedl 

v žádosti o inovační voucher, čímž se zavázal k jejich dosažení. 
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VII. 
Závěrečná ustanovení 

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

2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně 
očíslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto 
dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

 
4. Příjemce: 

a) souhlasí se zveřejněním a medializací údajů poskytovatelem dotace nebo jím určeným 
subjektem, a to v rozsahu identifikačních údajů příjemce, údajů o projektu dle přílohy 
č. 2 této smlouvy, dále celkových výdajů projektu, a výše dotace;  

b) prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání dotace dle této smlouvy, tj. 
zejména s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, bere na vědomí 
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje 
se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy, 
včetně specifik projektu a požadavků vzešlých na základě veřejnosprávní kontroly 
projektu. 
 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené poskytovatelem dotace, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách této smlouvy, předmětu této smlouvy, číselné označení této 
smlouvy, datum jejího podpisu a plný text této smlouvy. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6. Smluvní strany také souhlasí s poskytnutím informací v rozsahu ustanovení zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Příjemce není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na jiný subjekt. 

8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) jsou určena pro 
poskytovatele dotace a jedno (1) pro příjemce. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato 
smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a 
že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem 
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a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Smlouvě odpovídají skutečnosti, 
což vše níže stvrzují svými podpisy. 
 

10. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými a současně budou 
oddělitelná od ostatních ustanovení této smlouvy, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy. 
V takovém případě se smluvní strany zavazují takové neplatné ustanovení smlouvy 
nahradit ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu 
a účelu neplatného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu, po požádání kterékoliv 
smluvní strany.  
 

11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní budou řešit nejprve smírným jednáním. Nepovedou-li smírná jednání ke 
zdárnému vyřešení sporu, bude spor vyřešen s  konečnou platností věcně příslušným 
soudem České republiky. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák.  
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly na místní 
příslušnosti soudu tak, že místně příslušným soudem je soud určený dle místa sídla 
objednatele. 

 
12. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy 
schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. ………… ze dne …………. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Zásady pro udělování inovačních voucherů pro rok 2014 („Projektový 
manuál“)  

Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí voucheru podaná příjemcem včetně jejích příloh. 

Příloha č. 3 – Banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města Prahy 

 

V Praze dne: ……………………                 V …………  dne: ……….. 

poskytovatel dotace      příjemce 

Hlavní město Praha      (název společnosti) 

 

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

Ing. Radek Svoboda,      …………………………………… 

ředitel odboru evidence, správy a využití     jméno jednatele/zastupující osoby 
majetku MHMP 
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Příloha č. 3 – Banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města Prahy 
(Banner bude v elektronické formě ke stažení na webu www.iprpraha.cz/vouchery.)  

 

 
 

 


