
 

  

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

DOT/81/03/001317/2022 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) 

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

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01  Praha 1 

zastoupené Ing. Alenou Havelkovou, pověřenou řízením odboru zdravotnictví 

Magistrátu hlavního města Prahy 

IČO: 00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“)  

a 

Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. 

zastupuje Mgr. Tereza Blažejovská, DiS. 

se sídlem Mátová 252/28, 104 00  Praha 10 

IČO: 08691924 

zapsána/registrována: Krajský soud v Praze, 08691924    dne: 3. 12. 2019 

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

číslo účtu: 2401782540/2010 

(dále jen „příjemce“)   

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků poskytovatele (dále jen 

„dotace“) na výše uvedený účet příjemce do 20 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít k realizaci účelu uvedenému v Programu v 

oblasti zdravotnictví pro rok 2022, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2225 

ze dne 13. 9. 2021 (dále jen „Program"), v žádosti ze dne 25. 10. 2021 a v projektech, 

jejichž soupis je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „účel“). 

3. 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 

hl. m. Prahy usnesením č. 575 ze dne 21. 3. 2022. 

4. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 

o fungování EU. 



 

  

Článek II. 

Výše finančních prostředků 

1. Dotace se poskytuje ve výši 43 700 Kč (slovy čtyřicettřitisícesedmset korun českých) 

dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Celkový objem této dotace je kryt 

finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a 

uhrazené od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2023 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž 

účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 2 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 

31. 12. 2022. 

Článek III. 

Podmínky poskytnutí finančních prostředků 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít k účelu a za podmínek uvedených 

v Programu, žádosti a této smlouvě. 

2. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy hodlá učinit kroky ke své 

přeměně nebo zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových 

pravidlech, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost 

poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou 

právnickou osobu, neurčí-li poskytovatel ve lhůtě 10 dnů od oznámení jinak, a v případě 

zrušení s likvidací je příjemce povinen vrátit dotaci poskytovateli do 14 kalendářních dnů 

ode dne zahájení procesu zrušení s likvidací na číslo účtu poskytovatele uvedené v záhlaví 

smlouvy. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účelem, na který byla poskytnuta, 

a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dojde-li 

k naplnění stanovených podmínek, zejména stanovených v § 4 odst. 2 zákona 

o veřejných zakázkách; 

c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů vykazovat dotaci 

odděleně ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů; 

d) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným 

způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na 

všech propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, 

případně slovně prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v 

případě, že příjemce provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu, 

zveřejněním oficiálního loga poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s 

uvedením informace „Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“ 

K tomuto účelu uděluje poskytovatel příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města 

Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu hlavního města 

Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného na https://praha.brandcloud.pro/. Pro 

získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a kontrolu správnosti použití loga k 

propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor médií a marketingu MHMP na adrese 

logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit v rámci 

Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). Poskytovatel si 

vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného účelu dotace 

včetně digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí 



 

  

osobě. Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele strpět a poskytnout k jeho 

realizaci veškerou součinnost. V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média 

v rámci realizace účelu se příjemce zavazuje zabezpečit je na území České republiky; 

e) písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu adresy, sídla, ve 

veřejném rejstříku a změny dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných 

skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době od uzavření této 

smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této 

skutečnosti; 

4. V případě, že Žadatel je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z Dotace. Toto omezení se 

nevztahuje na DPH u výdajů Žadatele, které vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH 

osvobozeným plněním, nebo není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu s 

vypořádáním Dotace doklad o registraci k platbě DPH, pokud tak neučiní, má se za to, že 

plátcem DPH nejsou. 

5. Přesuny peněžních prostředků Dotace mezi jednotlivými položkami rozpočtu Projektu o 

více než 20 %, při nepřekročení celkové výše poskytnuté Dotace, změny termínu, místa 

konání a způsobu provedení Projektu lze uskutečnit pouze se souhlasem Odboru MHMP 

vydaným na základě písemné žádosti podané nejpozději do 30. 11. 2022. 

6. Žadatel je povinen zajistit, aby vyplacené mzdové prostředky byly podloženy prvotními 

doklady, zejména doklady o počtu odpracovaných hodin a výkonech, umožňujícími 

kontrolu skutečně provedené práce. 

7. Žadatel nesmí Dotaci poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se 

nejedná o úhradu spojenou s realizací Účelu, na který byla Dotace poskytnuta. 

8. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 

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 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. 

 

 

Článek IV. 

Finanční vypořádání dotace 

 

1. Žadatel je povinen předložit HMP finanční vypořádání Dotace na vyplněném formuláři 

„Finanční vypořádání Dotace“. Formulář pro finanční vypořádání Dotace bude k dispozici 

na internetových stránkách http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/index.html v sekci 

Oblast zdravotnictví. Finanční vypořádání Dotace se doručuje v elektronické podobě jako 

elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler), včetně všech 

požadovaných příloh, a zároveň prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 

48ia97h) s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání označené „Program 

podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2022 – finanční vypořádání“, v termínu  

do 31. 1. 2023. Obě verze „Finančního vypořádání Dotace“ musí být identické, s výjimkou 

příloh. 

2. Vypořádání musí obsahovat závěrečnou zprávu o realizaci Projektu a finanční zprávu – 

jednotlivé finanční zdroje na Projekt, přehled čerpání finančních prostředků a soupis 

dokladů spojených s náklady (výdaji) vynaloženými v souvislosti s realizací Projektu. 

Kopie účetních dokladů se nepředkládají. 

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


 

  

3. Nevyčerpané peněžní prostředky (dotaci) je Žadatel povinen vrátit do 15. 2. 2023 na 

účet HMP číslo 5157998/6000 a uvést variabilní symbol: 08691924, specifický symbol: 

8103001317 a do zprávy pro příjemce: číslo nebo název Projektu. 

 

Článek V. 

Kontrola a sankce 

1. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

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

znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou 

a následnou kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu, 

poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, 

hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se 

k účtování dotace.  

2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo 

použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních 

prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu 

tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „odvod“). 

3. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle 

§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000, 

variabilní symbol: 08691924, specifický symbol: 8103001317. 

4. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. IV. této smlouvy se jedná o méně 

závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v těchto případech: 

- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží 

snížený odvod ve výši 1000 Kč, 

- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 kalendářních dnů, v tomto případě se 

uloží snížený odvod ve výši 5000 Kč. 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran. 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 

14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným 

způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem 

výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se 

zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

4. 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, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 

smlouvy.  



 

  

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

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Smluvní strany dohody 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. 

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

8. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických 

podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, v platném znění. 

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

 

 

 

V Praze dne     

 

 

 

 

…………………………………………… 

Ing. Alena Havelková 

za poskytovatele 

podepsáno elektronicky 

 V Praze dne     

 

 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Tereza Blažejovská, DiS. 

za příjemce 

podepsáno elektronicky 



 

  

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/001317/2022 

 
Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):  43 700 Kč 
 

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků: 

vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené 

žádosti, a v souladu s níže uvedenými podmínkami. 

 

 

 

Evidenční 

číslo 

projektu 

Název projektu 

Celkový 

neinvestiční 

rozpočet 

projektu 

Celková výše 

poskytnutých 

finančních 

prostředků 

Maximální % 

podíl poskytnuté 

Dotace 

z celkového 

neinvestičního 

nákladu Projektu 

5-033/22 Pacientská konference o migréně 84 664 Kč 43 700 Kč 70% 


		2022-03-30T09:45:42+0200
	Mgr. Tereza Blažejovská, DiS.


		2022-04-04T10:37:58+0000




