
Smlouva č. 00931562
o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

I.
Smluvní strany

1.

Státní fond životního prostředi čest<é republiky
se sídlem Kaplanova l93IlI,148 00 Praha 11

korespondenční adresa: olbrachtova200619,140 00 Pruba 4
IC:00020729
zastoupený Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SpŽp ČR
(dále jen,,Fond")
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo úětu: 9O25OOllO7l0

variabilní symbol: vizbod 17.

a

Základní škola Přerov' Svisle 13
příspěvkov á or ganizace
se sídlem Svisle 133.750 02 Přerov
IČ: 47858052
zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem F r y š t a c k ý m
(dále jen ''příjemce podpory'')
bankovní spojení: Komerční banka' a.s.

číslo účtu: 823 1 83 1/0100
variabilní symbol: vizbod I7.

se dohodly takto:

il.
Předmět a účel smlouvy

2.
Tato smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí ministra životního prostředí č. 00931562 ze dne
16. 6.2Ol5 o poskýnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a Směrnice
Ministerstva životního prostředí o poskýování finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR plat''é ke dni registrace.
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3.

Fond se zavazuje poskýnout příjemci podpory tuto podporu:

dotaci ve výši 303.187 Kč
(slovy: tři statřitisícstoosmdesátsedm korun českych)

Podporaje určena na akci
,, Záchr ana ří š e Fantazi e"

(dále jen ,,akce") realizovanou v roce 2017 .

Podpora se poskytuje výhradně k tomuto účelu. Podpora má charakter záloh1' až do vr'účtování
čerpaných prostředků provedeného Fondem v rámci zár'ěrečného vyhodnocení akce.

1.

ZáL1'adpro stanovení podpory odpovídá uznatelnjm nákladúm a činí.l0-t.]50 Kč.
Dotace představuje '75 oÁ záHadu pro stanor'ení podpory'.

Skutečná výše podpory, je limitor'ána uredenlm procentním podilem. Částktru uredenou r bonJu 3. a

zároveň ma:iimální rjší finančních prostŤedku 350 KČ na jednoho Žákaa den. Pokud skutďne náklad1

akce(atoiprubězně.r pruběhurealizaceakce)překrocí ákladprostano\'enípodpor1 tpopňpadč_ieho

část odpovídající postupu realizace akce). ufuadí příiemce podpory částku tohoto překročeni z
vlastních zdrojů. Pokud Fondem uznané náklad1 na realizaci akce budou niŽŠí neŽ áklad pro

stanovení podpory, procentní podíl podpory se nemění. to znamená. Že podpora se úměmě sníŽí.

Příjemce podpory potvrzuje, že se seznámil se Směrnicí}úŽP uvedenou v bodu 2. (včetně jejích příloh
a platnýcň rór<yňri pro přijemce podpory v rámci národních programů SFŽP Čn; a Že náleŽitosti akce

odpovídaj í podmínkám touto směrnicí stanoveným.

Podporu je moŽno použít pouze na úhradu skutečných, oprávněných, účelných a nezb1tných nákladů
vynaložených na dodávky, služby a popřípadě jiné práce' kteými je akce realizována' Na úhradu

nákladů vynaložených na případné předzásobení je moŽno pouŽít podporu pouze r' případě. Že k
vynaložení těchto nákladů došlo po registraci Žádosti o podporu.

Z podpory poskyované Fondem lze hradit pouze platby poŽadované dodavatelem za práce a dodár'ky'

narea|izacipodporované akce a oprávněné náklady' pokudje akce prováděna svépomocí.

Při urěování uznaných nákladů akce a z nich odvozené výše podpory se bude vŽdy vycházet ze

skutečných nákladů akce snížených o následující položky, které není moŽno hradit z podpory

poskýované Fondem:
- dluhy a Íezervy na ztráty nebo dluhy,
- dlužné úroky,
- finanční leasing,
- odpisy,
- kursové ztráty,
- bankovnípoplatky,
- příspěvky v naturáliích,
- uhrazenou daň zpřidané hodnoty, na jejíž odpočet příjemci podpory vznikánárok (pro případ, Že

příjemce podpory je plátcem daně zpřidané hodnoty, ěi se jím v budoucnu stane),

- ostatní daně,
- náklady spojené s přípravou Žádosti o dotaci,
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- náklady nedoložitelné prvotními účetními doklady,
- zakázky, které nebyly iealízovátly v souladu se stanovenými pravidly.

IIr.
Záklaďnízá.lvaz|<y a další povinnosti příjemce podpory

5.

Příjemce podpory se zavazlje:
a) K tomu, Že:

- uskutečn í ozdravný pobý v rozsahu jednoho šestidenního turnusu pro Žáky školy,

akce bude prorrede.rá dle Fondem odsouhlasené dokumentace k projektrr ,,ZáchranaÍíše
Fantazie,, ze dne28. |.2015, rozpočtu tohoto projektu, aktualizovanéverze ze dne 3.6.2016,

a podrobného časového rozvrhu énvironmentálního programu ze dne |2.5.20Í5 uvedeného

v žádosti' včetně případných změn adoplňků těchto dokumentů odsouhlasených Fondem'

- zrea|izuje ozdravnybouýt pro Žáky skóly' a to v termínu I. 4. _ 7. 4.2017 v lokalitě Valašské

Klobouky (okres ZIín),
- v rámci ozdravného pobylu zrea\izuje, prostřednictvím lektorů kvalifikovaných v oblasti

EWo, environmentálně zaměřený program, dle Fondu předloženého ěasového rozvrhu aktivit,

a to v rozsahu min. 28 hodin na jednoho žáka,

- zajisti, aby ozdravtý pobý byl zrealizován v objektu, kteý odpovídá hygienickým

požadavkům, tj. svym umistěním, plošným komfortem, vybavením, mikroklimatickými

podmínkam|, a'záro7eň jde o ubytovací objekÍ, který je vybaven zaÍízením pro vyuŽívání

r olného času.
_ zajistí. ab1. strar'or'ání r' rámci ozdral'ného poby'ru bylo poskyováno v souladu se zásadami

zdravé výŽivy, odpovídající věku dětí,

- v rámci ora'áíneňo pobytu zajistí úpravu režimu práce a odpočinku, což představuje zkráceú

výuky, přesun 
"vukv 

áo lr.ňkouniho prostoru a zajištění dostateěného aktivního pohybu

v přírodě,
- bez zbytečného odkladu (předem a neprodleně) bude informovat Fond o změně termínu

rea1izaceozdravného pobýu. V této souvislosti bere příjemce podpory na vědomí, že v případě

neoznámen í změny termínu konání ozdravného pobýu Fondu (předem) může Fond vyžadovat

vrácení poskytnuíé podpory i úhradu marně vynaložených nákladů případné zbyeěně

uskuteěněné ďohlídky_Fondu-na místě realizace (místo konání ozdravného pobyru)'

b) DodrŽet lhůtu rcalizace akce tj. I. 4. _ 7. 4.2OI7 v lokalitě Valašské Klobouky (okres Z|ín) a o

dodrŽení tohoto termínu Fond bez zbýečného odkladu informovat.

c) Nejpozději do konce 7l2OI7 předložit Fondu podklady k závěreěnému vyhodnocení akce. Týo
podklady musí obsahovat :

- radnc vyplněný formulář ZvA, poskýnutý Fondem,

- vyúčtování skutečných nákladů akce (přehled),

- piiteznou fotodokumentaci realizace environmentálního progÍamu na CD,

- stručnou zprávu o realizaci projektu, ve které bude uvedeno plnění smluvních podmínek

(dodržení harmonogrurnu, .nrri.oňmentálního programu, termínů realizace a počtu Žákt'),

- aktuální prohlášení o plátcovství DPH (pokud je Žadatel plátcem DPH, avšak nemůže na

předmět podpory uplatnit odpoěet DPH, aótozi toto čestný. p:sišiTm, včetně odůvodnění),

- 'doklad 
pioká'u;ici'zveřejnění informace o podpoře ze strany SFŽP ČR na weboých stránkách

školy/obce.
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K závěrečnému vyhodnocení akce může Fond vydat závazné pokyny (ěi požádat o informace),
které mohou jeho obsah blíže specifikovat či rozšířit. Příjemce podpory je povinen tyto pokyny
(žádost o informace)bez zb5tečného odkladu (případně ve lhůtě stanovené Fondem) splnit.
Fond není povinen vydat protokol o závěrečném vyhodnocení akce dříve. neŽ obdrŽí veškeré
požadované podklady a informace, na základě kterych bude moci jednoznačně rozhodnout o
plnění podmínek této smlouvy. Fond navyžádání příjemce podpor1'r'rdá potrrzení o tom. Že
veškeré požadované podklady a informace obdržel. Fond není por'inen r r dat protokol o
závěrečném vyhodnocení akce rovněž v případě' že příjemce je l prodlení s p1něním t-rnančních
závazků vůči Fondu. Protokol o závěrečném vr'hodnocení akce bude obsaho\.]: \ 1 účtol ání
ěerpaných prostředků, vyhodnocení plnění smlur'ních podmínek a případne rt-ZhtJn*]l 0 r'rácení
zálohově poskýnuté podpory čijejí části.

6.
Příjemce podporr je dále por'inen:
a) Poskltnuté flnanČní prostředk\ tpodporur p.ruŽ.: ne_:p..zci.

bankorního úČtu Fondu.3 tt'r \.r\l:;:t: s _;-'- -',:J.:.::_'.
-l. a 5.) této smlourl. nebo je ne-:pozce.' ' :.- ]'- J:lu _-j- ::
Fondu r'rátit na bankor ní uČet Fo:;u'
Pokud příiemce podpt]r} obJ:zl t j Frrtlů_ i.:"l;:i ::,]s::a;\'. .7 :"__, *:l:-1aě :: s,_š:',::' :] :...'::...
pak.iako pouŽitr prostreJkL'' p.'rsk-r::'.;irch i-r:Jen l-Jť p_':_Zt''.::: :..: ::. j:-J: : .:: :. .-"

pror'edená. úhrada přísIuŠnych nák1adu'
Přljemce podpor1' je porinen rést o pouŽití poskrlnunch prostředku samostatnou prúkaznou
evidenci.

b) Vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže odpadne účel, pro kteý je
podpora poskyována, ato nejpozdějí do 30 dnů ode dne' kdy se příjemce podpory o této skutečnosti
dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě. Že oprávněná potřeba použít posk1'tnuté peněžní
prostředky odpadne pouze na přechodnou dobu'

c) Vrátit odpovídající část podpor1 r'případě. Že DPH bude zahrnuta do uznanich nákladu akce a
přijemce podpor1'nárok na odpočet DPH uplatní. \lrátit odporídající Část podporl je příjemce
podporypovinen nejpozději ke dni. kd'v přísluŠn( odpočet DPH uplatní. přiČemŽ tuto polinnost má
iv případě. Že odpočet DPH uplatní ažpo závěrečném r'lhodnocení akce.

d) Vrátit tu část poskytnutých finančních prostředků. která odpor'ídá případnému překroČení podíiu dle
bodu 4. této smlouvy (ak procentního podílu ze záHadu pro Stano\,ení podpory. tak podí1u z
celkových nákladů akce)' a to do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti.

e) Po obdrŽení bankovních výpisů, kterými průběžně dokládá pouŽití podpory a vlastních zdrojů. a
ověřeníjejich správnosti, obratem odeslat Fondu kopie těchto bankovních výpisů.

f) Předkládat Fondu roční f,rnanční lypořádání vztahŮ vzniklých na základě této smlouvy, a to vŽdy
nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. K obsahu ročního finančního vypořádání
můŽe Fond vydat příjemci podpory závazné pokyny.

g) Umožnit osobám pověřeným Fondem provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu
realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskýnutí příslušných
dokladů), aby mohly být objasněny všechny okolnosti, týkající se této smlouvy. V případě změny
termínu realizace ozdravného pobyu Fond předem a neprodleně informovat. Příjemce bere na
vědomí, že v případě neoznámení změny termínu realizace můŽe Fond vyžadovat vrácení podpory i
úhradu marně vynaložených nákladů případné zbytečně uskutečněné dohlídky na místě realizace
akce.
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h) Bez zbytečného odkladu a před uplynutím smluvního termínu požádat Fond o změnu smlouvy v
případě takoých změn skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které by příjemci

poapo.y znemoŽni|y dodrŽet podmínky smlouvy (splnit jeho povinnosti stanovené touto smlouvou).

i) infoimovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností

příjemce podpory podle této smlouvy.
j) bodržovut p*uiáta pro zadáváni zakázek, stanovená ve SměrniciMŽP, uvedené v bodu 2. (věetně

jejích příloh) av Závuzných pokynech pro Žadatele a příjemce podpory v operačním programu

životntprostředí (oPŽD, kapitola 5. ZadávacíÍízení), a to i v průběhu realizace akce. V této

souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že uvedená pravidla byla dodrŽena.

k) Uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace ýkající se skutečností, kterymi se tato

smlouva zabývá. V této souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že rovněž veškeré podklady a

informace, které Fondu poskytl před uzavřením této smlouvy, byly pravdivé, nezkreslené a úplné.

Příjemce podpory přitom bere na vědomí, že pokud kterékoliv jeho prohlášení nebo Nrzeni
(popřípadě oboustranné konstatováni vycházející zjím podané informace) uvedené v této smlouvě

není pravdivé, bude povaŽováno za porušení jeho povinnosti stanovené touto smlouvou.
l) Zajisiitodpovídající publicitu podpory poskytnuté podle této smlouvy: zveřejnit informaci o podpoře

na webové stránce školy (obce, pokud je Žadatelem obec) a zřete|ně informovat účastníky pořádané

akce o podpoře Ze strany SFZP CR a MZP.

rv.
Čerpání podpory

7.

Po,cpora bude posk1_tor'ána přei'áděním peněŽních prostředků z bankovního účtu Fondu na bankovní

účeí příjemce podpory uvedený v bodu l. Fond bude příjemci podpory jednotlivé platby avizovat.

Avízabudou obsahovat mj. datum odepsání prostředků z bankovního účtu Fondu.

8.

Fond bude poskytovat finanční prostředky průběžně posfupem stanoveným v bodech 9. a 10. tak, aby

byl dodrŽen poměr dotace a vlastních zdrojů vyplývající z níŽe uvedených částek. V odůvodněných
případech může Fond stanovit zv\áštnírežim financování.

Při splnění příslušných podmínek této smlouvy poskýne Fond podporu takto:

v r.2017 ve výši 272.868 Kč dotace.

Fond není povinen poskýnout finanční prostředky dříve' neŽ příjemce podpory Fondu předloží

s každou žádostí o platbu příslušné doklady prokazujici oprávněnost vynaložených nákladů, zejména

,,Přehled čerpání v rámci projektu" (i v elektronické podobě), opatřené podpisem statutárního zástupce

příjemce podpory, případně osoby k tomu pověřené, spolu s otiskem razítkapříjemce podpory.

V průběhu realizace akce bude dotace v daném roce poskytována pouze do vyše odpovídající 90 %

čás1ky dotace, uvedené v bodu 3. této smlouvy. Zbýek do celkové výše dotace (I0 % pozastávku)

Fond vyplati aŽnazákladě závěreěného vyhodnocení akce. Pokud příjemce podpory nesplní všechny

povinnoiti stanovené touto smlouvou, může Fond nárok na vyplacení pozastávky dotace krátit či vůbec

nepřiznat (ustanovení bodu 1 1. tím není dotčeno).

o prostředky nevyčerpané v daném roce či vrácené se zvýší finanění objem následujícího roku, pokud

Fond tento převod akceptuje ve finančně platebním kalendáři.
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Fond je oprávněn pozastavit (ěi nezahájit) poskýování podpory, pokud zjistí, že příjemce podpory
neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou, či je plnění některé povinnosti vážně
ohroženo. To platí i pro případ' že příjemce podpory v průběhu realizace akce nehradí z vlastních
zdrojů plně náklady akce přesahující zéklad pro stanovení podpory. Ustanovení bodu ll. tím není
dotčeno.

Fond má právo změnit financování akce, zejména změnit výši podpory urěené na jednotlivé roky
realizace akce, a to v závislosti na objemu disponibilních finančních prostředků Fondu. V takovém
případě Fond příjemci podpory umožní i odpovídající změnu termínů realizace akce.

Vlastními zdroji se na financování akce bude příjemce podpory podílet tak. že:

v r.2017 uhradí z vlastních zdrojů 131.382 Kč.

V částce vlastních zdrojů je obsaŽeno navýšení. odpovídající I0 % pozastár.ce dotace.

Příjemce podpory je povinen zvlastních zdrojů uhradit reškeré nákladr akce přesahující základ pro
stanovení podpory. a to i l'průběhu realizace akce'

odlišnou r{'ši financorání z rlastních zdroju příiemce podpory. ktere b1 znamenalo niŽší podíl iěchtt'r
vlastních zdrojů na celkorich nákladech akce. múŽe r -iednotlirrch letech pt'rroIil Ft-rnd r orlpadč
r'áŽních důr'odů na základě Žádosti pniemce podpory.

9.
V průběhu roku bude Fond posk).toYat podporu r zár'islosti na postupu realizace akce. plnění
podmínek této smlouvy a moŽnostech Fondu. Konkrétní částky podpory budou poskyovány do úhmné
výše určené smlouvou na dané období dle Fondem akceptovaného finančně platebního kalendáře a na
základé písemných ýzev příjemce podpory.

Finančně platební kalendář r,1'pracuje příjemce podpory na formuláři. který obdrŽel s touto smiouvou.
V případě' Že finanční prostředky budou poskytovány v několika letech. obdrží příjemce podpor1
ťormulář finančně platebního kalendáře pro kaŽdý násiedující rok spolu s požadarkem na finanční
vypořádání předchozího roku.

10.
Písemná ýzva příjemce podpory k uvolnění finaněních prostředků bude obsahovat t!.to náleŽitosti:
a) Dopis - ýzva k uvolnění finačních prostředků.
b) Přehled ěerpání v rámci projektu (soupis fakÍur, vydajovych dokladů, interních a mzdoých

dokladů, prokazujících náklady projektu), jehož vzor obdržel příjemce podpory s touto smlouvou'
podepsaný statutárním nebo pověřeným zástupcem příjemce podpory.

c) Kopie faktur, výdajoých dokladů, interních a mzdoých dokladů, prokazujících náklady projektu,
opatřené originálním podpisem statutárního nebo pověřeného zástupce příjemce podpory
(u právnických osob a podnikatelů i otiskem razítka příjemce podpory), včetně případných soupisů
provedených prací, zjišťovacích protokolů' resp. dokladů prokazujících dodržení věcných a
finaněních podmínek dle uzavřených smluv s dodavateli. Příjemce podpory předkládá Fondu pouze
faktury, včetně všech náležitostí a příloh, které ověřil, v souladu s platnými právními předpisy
z hlediska věcné, formální a finanční správnosti.
Fondu mohou být předloženy faktury jiŽ uhrazené, částečně uhrazené ěi faktury, u kterých doba
splatnosti uplyne do 30 dnů od podání výzvy. Fond akceptuje předložení uhrazených faktur i z roku
pŤedcházejícího uvolnění podpory, pokud fakturace odpovídá termínům realizace akce.
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d) Bankovní výpisy dokladující u\tazení faktur zhotoviteli, případně doklady, že došlo ke skutečnému

ulrazení osobních nákladů, včetně souvisejících odvodů. Pokud budou k úhradě předloženy faktury
jiŽ uhrazené nebo částečně uhrazené, je třeba doložit rovněž kopii odpovídajícího bankovního

,rypi'u. Pokud na základě předchozí výrvy byly Fondem poskýnuty finanční prostředky podle

nLuhra'en;;ch nebo částečně uhrazených faktur, doloží příjemce podpory nejpozději v následující

ýzvé skuteěné pouŽití podpory a vlastních zdrojů odpovídajícími kopiemi bankovních výpisů.

Fond je oprávněn vydat pokyny, které mohou uvedený ýěet náležitostí změnit, popřípadě rozšířit.

Příjemce iodpory je-povinen takové pokyny vydané Fondem splnit. Týo pokyny mohou byt uvedeny

na formuláři finančně platebního kalendáře.

Výzvou k uvolnění finančních prostředků a předložením soupisu faktur a kopií faktur příjemce

pódpo.y mj. potvrzuje, Že faktury, na jejichŽ úhradu má být použita podpora Fondu' odpovídají

'kut"eny1n, 

-noěhc 
vynakládaným a uznatelným nákladům akce a skutečně provedeným ýkonům a

j iným skutečně provedeným dodávkám.

V případě, Že příjemce podpory obdrží od zhotovitele storno nebo dobropis faktury, je povinen t}'to

oottaay včetn8 žarivoanoni a kopie bankovního vypisu okamžitě po obdržení a provedení kontroly

zas|atFondu a splnit povinnost stanovenou v bodu 6. písm. b).

Pokud bude akce nebo její část realizována svépomocí' pak je třeba Fondu předloŽit rozpis skutečných

nezbytných nákladů výnaložených na provedené práce a spotřebu materiálu. Příjemce podpory je

přitom povinen respektovat případné pokyny Fondu na prokázání uvedených nákladů odpovídajícími

účetními doklady.

v.
Důsledky neplnění závazkit příjemce podpory

11.

Jestliže příjemce podpory nesplní někteqý ze závazki stanovených touto smlouvou' má Fond právo od

příjemcó póapo.y požadovat, aby ve lhůtě' kterou Fond stanoví, zálohově poskýnutou podporu či její

část vrátil. Příjemce podpory je povinen tento požadavek Fondu splnit.

Při stanovení konkrétní částky, kterámábýt vrácena, Fond zohlední zejména míru (rozsah) nesplnění

daného závazku a dopad na plnění základniho účelu akce (tj. dosažení věcných a ekologických
parametru akce v Íádné lhůtě). Namísto požadavku na vrácení části zálohově poskýnuté podpory

(popřípadě v souběhu s ním)' může Fond uplatnit své právo na krácení či nepÍiznání zbytku dotace dle

bodu 8.

Rozhodnutí o vrácení zálohově poskýnuté podpory bude součástí protokolu o závěrečném

r,yhodnocení akce. Pokud o vrácení zálohově poskýnuté podpory či její části rozhodne Fond před

vydáním protokolu o závěreěném vyhodnocení akce' učiní tak zvláštní výzvou příjemci podpory. Ve

ýzvě na vrácení zálohově poskytnuté podpory či její části bude uvedena poŽadovaná částka,

zdůvodnění a lhůta' do kdy má příjemce podpory požadovanou částku uhradit.

Pokud příjemce podpory nesplní kterykoliv závazek stanovený touto smlouvou' a to ani po ýzvé
Fondu, v přiměřené lhůtě Fondem stanovené, má Fond právo od této smlouvy odstoupit.
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12.
V případě prodlení
- s vrácením poskytnutých finančních prostředků podle bodu 6. písm. a) až d) nebo
- s vrácením podpory či její části dle bodu 1 1.,
bude příjemce podpory povinen zaplatit Fondu úroky z prodlení, určené předpisy práva oběanského.
K tomu Se konstatuje, že aktuálně je ,.yše těchto úroků z prodlení určena naŤízenim vlády
č. 35112013 Sb. Tyto úroky z prodlení je příjemce podpory povinen vypočítat sám a uhradit je Fondu
spolu s opožděně hrazenou platbou.

13.
Konstatuje se, že ustanovením bodů lI. a 12' není dotčena pravomoc finančních orgánů k vyměření
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.

Pokud příjemce podpory Fondu ve Stano\'ené lhůtě nerrátí poŽador'anou zálohorě poskrtnutou
podporu či její část (viz bod 11.) nebo se dostane do prodlení s rrácením zá]ohorě poskrtnut1ch
prostředků dle bodu 6. písm' a) aZ d) této smlou\\. bude dluzná Částka polaŽorána rolněŽ za
prostředk\ zadrŽené re smr'slu zákona o rozpoČtor1ch prar idlech.

11.
JestliŽe t-rnanČní orgány rrměří podle zákona o rozpoČtt'rrrch prairdlech pn_iemci ptlJpor; odr.'rc za
porušení rozpoČtore kázně popřípadě penále. pak takorrto odrod proredenr re prospčch Ftxdu
popřípadě penále uhrazené Fondu se započítárají na rěcně shodná plnění. která Fondu náteŽí dle teto
smlouvr'. Pro tento účel se jako věcně shodná plněníposuzují a započítávají jednak odvod za porušení
rozpočtové kázně s vracením (splácením) poskytnuté podpory' a jednak penále s úroky z prodlení.

15.
a) Za porušení jednot|ivé nepeněžní povinnosti příjemce podpory stanor'ené touto smlou\'ou Se

sjednává smluvní pokuta ve v-vši 100 Kč (slov;-: jednosto korun českích) zakaždý den. po kten
neplnění dané povinnosti trvá.

b) Pro případ prodlení příjemce podpory s plněním kterékolir'nepeněŽní porinnosti stanorené touto
smlouvou je Fond oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokut1'dle písm. a). Příjemce podpory je
povinen uhradit Fondu tuto smluvní pokutu na základě vjzr1'Fondu. re které Fond označí
povinnost, krerá nebyla splněna a lhůtu, ve které má být smluvní pokuta uhrazena.

c) Pokud příjemce podpory stav vzniklý neplněním dané povinnosti napraví (nejpozději bez
zbyečného odkladu po tom, co jej k tomu Fond vyzve), můŽe Fond smluvní pokutu sníŽit nebo
výzvu k úhradě zrušit. obdobně může postupovat Fond i v jiných případech hodných zvláštního
zŤetele, zejména tehdy, kdy k porušení povinnosti došlo bez zavinění příjemce podpory' a nebyla
podstatným způsobem ztíŽena činnost Fondu.

d) Uplatnění ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje právo Fondu uplatnit sankce stanovené dle bodu
11. této smlouvy. Fond může smluvní pokutu započíst na pozastávku dotace (bod 8.), na jejíŽ
vyplacení by měl příjemce podpory jinak nárok.

e) Pokud nebude smluvní pokuta uhrazena do závěrečného vyhodnocení akce a Fond požadavek na
její úhradu v protokolu o závěreěném vyhodnocení potvrdí, stane se pohledávkou Fondu za
příjemcem podpory.
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\T.
Zá.:uěrečná ustanovení

1.6.

Fol-ud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů vyplývajících ztéto
smlouvy, uzavřou smluvní strany k této smlouvě dodatek' kteým bude zajištěn její soulad s obecně
závaznými předpisy a Směrnicí ministerstva životního prostředí ČR o poskytování finančních
prostředků ze Státního ťondu životního prostředí CR. V případě neuzavření takového dodatku má Fond
právo uplatnit postup podle bodu 11. této smlouvy.

17.
Při bankovním převodu finaněních prostředků dle této smlouvy budou smluvní strany používat
variabilní symboly v souladu s metodikou použití variabilních symbolů, vydanou Fondem, kterou
příjemce podpory obdržel s návrhem této smlouvy.

Pro snazší identifikaci budou smluvní strany při veškeré korespondenci (včetně elektronické) týkající
se akce, uvádět vždy číslo této smlouvy' a to jiŽ v oznaěení věci' které se daná korespondence bude
týkat.

18.
Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě.
Změnu smlouvr' může Fond podmínít krácením nebo nepřiznáním nároku na zbytek dotace dle bodu
8.. popřípadě i lrácením části álohově posk1.rnuté podpory dle bodu l l.' a to zejménatehdy, kdy bude
docíleno nižších přínosů (nebo dojde k jejich opoŽdění), než jak tato smlouva původně předpokládala.
Jednostranně je možno od této smlouvy odstoupit pouze za podmínek stanovených zákonem či touto
smlouvou.

19.
Yztahy dle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku, zejména
jeho čtvrté části.

Pro účely této smlouvy má povinnost příjemce podpory stejný ýznam jako závazekpříjemce podpory.

Pro účely této smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v písemné
podobě, případně e-mailem nebo datovou schránkou.
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20.
Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích, znichŽkaždý má platnost originálu.
KaŽdá smluvní strana obdrží jeden exemplář.
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