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Smlouva o poskytnutí dotace 

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů 

Olomoucký kraj 

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 

IČO: 60609460 

DIČ: CZ60609460 

Zastoupený: RNDr. Alešem Jakubcem, Ph.D., uvolněným členem Rady 
Olomouckého kraje 

Bankovní spojení:  

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Jméno a příjmení 

Datum narození: ……………… 

Adresa bydliště: ………………………………………… 

Zastoupený:  …………………………………………… 

Bankovní spojení: ……………………………… 

(dále jen „příjemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

I. 

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve 
výši ......... Kč, slovy: ......... korun českých (dále jen „dotace“) za účelem finanční 
podpory zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se 
sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem 
na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů 
vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého 
kraje; motivace žáků a studentů k lepším studijním výsledkům a za účelem 
podpory jazykového vzdělávání. 
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2. Účelem poskytnutí dotace je poskytnutí Studijního stipendia Olomouckého kraje 
na úhradu výdajů spojených se studijním pobytem příjemce v zahraničí. Příjemce 
obdrží dotaci na částečné pokrytí výdajů spojených se studijním pobytem ve 
……… (název země), na ……… (název školy), který se uskuteční v termínu od 
……… do ……… (dále jen „studijní pobyt“). Výše přiznané měsíční dotace je 
stanovena na ……… Kč, slovy: ……… korun českých. 

3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Za den poskytnutí 
dotace se pro účely této smlouvy považuje den odepsání finančních prostředků 
z účtu poskytovatele ve prospěch účtu příjemce.  

4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I odst. 2 této smlouvy jako dotace 
neinvestiční. 

Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí být 
použita na úhradu jiných výdajů než: 

a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. 
zákona“), 

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku, 

c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve 
smyslu § 33 cit. zákona. 

 

II. 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem 
poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě, v souladu se Zásadami pro poskytování finanční 
podpory z rozpočtu Olomouckého kraje (dále jen „Zásady“) a v souladu s pravidly 
dotačního programu „Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium 
v zahraničí v roce 2022“ (dále také jen „Pravidla“). 

Příjemce je povinen řídit se Zásadami a Pravidly. V případě odchylného znění 
Zásad, Pravidel a této smlouvy mají přednost ustanovení této smlouvy. 

Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na úhradu výdajů v průběhu studijního 
pobytu v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, a to na úhradu 
cestovních výdajů (do místa studijního pobytu a zpět, městské hromadné 
dopravy v místě pobytu), na úhradu výdajů na ubytování v místě studijního 
pobytu, na nákup studijních materiálů, na úhradu výdajů za stravování v průběhu 
studijního pobytu a na úhradu školného. Jediné uznatelné výdaje, které je možné 
hradit z poskytnuté dotace před datem zahájení studijního pobytu příjemce v 
zahraničí, jsou výdaje příjemce spojené s cestou do místa studijního pobytu a 
zpět, výdaje spojené s ubytováním v místě studijního pobytu a se školným.  
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Dotace musí být použita hospodárně. 

2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do data ukončení 
studijního pobytu v zahraničí, tj. do ………… 

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu výdajů vynaložených 
příjemcem v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy 
a podmínkami použití dotace dle čl. II odst. 1 této smlouvy v období od 1. 1. 2022 
do nabytí účinnosti této smlouvy. 

V případě nedokončení nebo přerušení studijního pobytu, na který se poskytuje 
dotace dle této smlouvy, náleží příjemci dotace pouze v poměrné výši  
za dobu před ukončením, respektive přerušením tohoto studijního pobytu. 
V případě, že příjemce předčasně ukončil nebo přerušil studijní pobyt v průběhu 
kalendářního měsíce a délka studia v tomto měsíci byla 21 až 30 dnů, má 
příjemce za daný kalendářní měsíc nárok na 100 % z přiznané měsíční dotace. 
V případě, že příjemce předčasně ukončil nebo přerušil studijní pobyt v průběhu 
kalendářního měsíce a délka studia v tomto měsíci byla 8 až 20 dnů, má příjemce 
za daný kalendářní měsíc nárok na 50 % z přiznané měsíční dotace. V případě, 
že příjemce předčasně ukončil nebo přerušil studijní pobyt v průběhu 
kalendářního měsíce a délka studia v tomto měsíci byla 1 až 7 dnů, nevzniká 
příjemci za daný kalendářní měsíc nárok na žádnou dotaci. Zbytek poskytnuté 
dotace je příjemce povinen vrátit v souladu s čl. II odst. 5 této smlouvy na účet 
poskytovatele (viz čl. II odst. 8 této smlouvy). 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a 
podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet 
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost. 

4. Příjemce je povinen nejpozději do 30 dnů od termínu návratu do ČR uvedeného 
příjemcem ve formuláři žádosti o poskytnutí dotace, tj. do ......... předložit 
poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, 
v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to buď elektronicky 
zasláním do datové schránky poskytovatele nebo v listinné podobě doručením 
na adresu poskytovatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy (dále jen 
„vyúčtování“). V případě předložení vyúčtování v listinné podobě prostřednictvím 
poštovní přepravy je lhůta zachována, je-li poslední den lhůty pro předložení 
vyúčtování zásilka, obsahující vyúčtování se všemi formálními náležitostmi, 
podána k poštovní přepravě na adresu poskytovatele, uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Připadne-li konec lhůty pro předložení vyúčtování na sobotu, neděli 
nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.  

 

Vyúčtování musí obsahovat: 

4.1. Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci studijní pobyt, na 
jehož realizaci byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu 
uvedeném ve vzoru vyúčtování dotace, doložený: 
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a) fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím 
listem), popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících 
vynaložení výdajů, 

b) fotokopiemi výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony 
apod.), na základě kterých je pokladní doklad vystaven, a to pouze u 
jednotlivých výdajů přesahujících částku 1000 Kč. U jednotlivých výdajů 
do výše 1000 Kč doloží příjemce pouze soupis těchto výdajů, 

c) fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu 
předložených faktur, s vyznačením dotčených plateb. 

Ve lhůtě pro předložení vyúčtování předloží příjemce poskytovateli také 
závěrečnou zprávu v požadovaném rozsahu formou vyplněného dotazníku, a to 
v listinné podobě doručením na adresu poskytovatele, uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení příjemce; 

b) název a sídlo zahraniční školy; 

c) termín studijního pobytu v zahraničí; 

d) studijní obor; 

e) stručný popis průběhu studia; 

f) popis osobního přínosu studijního pobytu pro příjemce;  

g) návrh možností využití poznatků pro Olomoucký kraj; 

h) formu příjemcem provedené prezentace Olomouckého kraje v místě 
studijního pobytu dle čl. II odst. 10 této smlouvy; 

i)     datum a podpis příjemce dotace.  

Společně s vyúčtováním a závěrečnou zprávou je příjemce rovněž povinen 
předložit poskytovateli potvrzení o absolvování studijního pobytu vystavené 
příslušnou zahraniční školou a aktuální potvrzení vystavené příslušnou střední 
školou se sídlem na území Olomouckého kraje/vyšší odbornou školou na území 
Olomouckého kraje/vysokou školou na území ČR, na které studoval před 
započetím svého studijního pobytu v zahraničí, dokládající, že je ke dni návratu 
ze studijního pobytu v zahraničí stále jejím studentem. 

5. V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2 
této smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet 
poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli. 
Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

6. V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný 
touto smlouvou v čl. I odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek použití 
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dotace, stanovených v čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou 
z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží 
vyúčtování a/nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 4 této 
smlouvy, ale vyúčtování a/nebo závěrečná zpráva nebudou předloženy 
způsobem stanoveným v čl. II odst. 4 této smlouvy nebo nebudou obsahovat 
všechny náležitosti stanovené v čl. II odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce 
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo 
neúplné vyúčtování a/nebo závěrečnou zprávu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele. 

7. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 
stanovené platnými právními předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně 
specifikovaných níže v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 
stanovené v této tabulce: 

Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba 
bude v případě porušení jednotlivých ujednání 
uplatňována kumulativně) 

Výše odvodu 
v % z celkově 
poskytnuté 
dotace 

Použití dotace nebo její části do 30 kalendářních dnů po 
uplynutí lhůty pro použití dotace uvedené ve smlouvě 

5 % 

Předložení vyúčtování a/nebo závěrečné zprávy o využití 
dotace s prodlením do 60 kalendářních dnů od data 
uvedeného ve smlouvě 

2 % 

Předložení doplněného nebo opraveného vyúčtování 
a/nebo závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením do 
15 kalendářních dnů od marného uplynutí 15 denní lhůty 
od doručení výzvy poskytovatele k doplnění nebo opravě 
vyúčtování a/nebo závěrečné zprávy 

5 % 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve 
smlouvě 

5 % 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách 
adresy trvalého pobytu, bankovního spojení a o jiných 
změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob 
finančního hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve 
vztahu k dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě 

5 % 

Jiné formální porušení podmínek smlouvy, pokud nemělo 
vliv na splnění účelu, za kterým byla dotace poskytnuta 

5 % 

 

8. V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část, 
vrátí příjemce dotaci nebo její část v roce, kdy obdržel dotaci (2022) na účet 
poskytovatele č. 27-4228330207/0100. V případě, že je vratka dotace nebo její 
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části realizována následující rok (2023), pak se použije příjmový účet 27-
4228320287/0100. 

Případný odvod či penále se hradí na účet poskytovatele č. 27-
4228320287/0100. 

9. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, 
s těmito skutečnostmi: se změnami adresy trvalého pobytu, bankovního spojení, 
jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního 
hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci (např. předčasné 
ukončení studijního pobytu). 

10. Příjemce je povinen vhodnou formou prezentovat Olomoucký kraj v místě a po 
dobu studijního pobytu, a to například zveřejněním článku v místním periodiku, 
školním časopise, šířením informací o Olomouckém kraji prostřednictvím 
moderních informačních technologií a sociálních sítí, distribucí propagačních 
materiálů Olomouckého kraje, které na vyžádání obdrží zdarma od poskytovatele 
apod. Příjemce si vybere minimálně jednu z výše uvedených forem prezentace 
Olomouckého kraje. 

11. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga Olomouckého 
kraje způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 10 této smlouvy. 

12. Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy u něj není dána žádná ze 
skutečností, pro kterou nelze poskytnout dotaci dle čl. 1 odst. 6.  

Příjemce dále prohlašuje, že v době od podání žádosti o dotaci do dne podpisu 
této smlouvy u něj nedošlo k žádné změně předpokládané v čl. 1 odst. 6 Zásad, 
kterou ve lhůtě stanovené Zásadami neoznámil poskytovateli. 

V případě nepravdivosti některého z těchto prohlášení se jedná o porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

III. 

1. Smlouva se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

3. Příjemce bere na vědomí, že pokud podal žádost o dotaci elektronicky e-mailem 
formou skenu žádosti ve formátu PDF, tj. způsobem uvedeným v čl. 3 části A 
odst. 4 písm. e) Zásad, tato smlouva zaniká nepředložením originálu žádosti o 
dotaci poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena tato 
oboustranně podepsaná smlouva.  

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příjemce bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Olomouckému kraji 
v souvislosti s poskytnutím dotace dle této smlouvy budou zpracovávány 
v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace o 
způsobech zpracování a právech příjemce při zpracování osobních údajů jsou 
zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz. 

7. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady  
Olomouckého kraje č ......... ze dne ......... 

8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení.  

V Olomouci dne ....................... V ................................ dne ...................... 

 

 

Za poskytovatele: 

 

 

 

Příjemce: 

……………………………… 
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. 

uvolněný člen Rady Olomouckého kraje 

……………………………… 

 
   

http://www.olkraj.cz/

