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Dodatek č. ……  

 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

 

Na projekt s názvem:   

Prioritní osa:    

Oblast podpory   

Číslo projektu:    

uzavřený mezi 

 

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod 

se sídlem:    Kounicova 13, Brno 602 00 

jednající:    Mgr. Michalem Haškem, předsedou 

IČ:     75 08 22 41 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   2843562/0800 

 
dále jen „poskytovatel“ 

 

a 

…………………………… se sídlem:    

jednající:    

IČ:     

příjemce je/není plátce DPH (Příjemce je plátcem  DPH k ekonomické činnosti dle § 5 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)  
 

příjemce není malým/ středním podnikatelem1 

bankovní spojení:  

číslo účtu projektu:  

 

dále jen „příjemce“ 

I. 

                                                 
1
 definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, 

publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004 

Komentář [s1]: MUDr. Jiřím 

Běhounkem, místopředsedou  -na Vysočině 

Komentář [s2]: Pro kraj Vysočina jako 
příjemce je text: krajem se sídlem 

Komentář [k3]: Použije se u smluv se 

Správou a údržbou silnic 



 

 
 

 
 

2 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne …………… na základě usnesení Výboru Regionální 

rady ze dne …………… č. ……………… Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.  

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností 

souvisejících s realizací projektu s názvem „……………………“ 

 

 II.  

1.  Článek III. odstavce 3 a 4 Smlouvy se ruší a nahrazují se takto: 

3. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude 

příjemci skutečně poskytnuta, bude určena na základě, odůvodněných a řádně 

prokázaných způsobilých výdajů skutečně vynaložených podle této smlouvy a ostatní 

závazné dokumentace a na základě zúčtování dotace podle platných právních 

předpisů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše 

uvedenou dotací (tzv. nezpůsobilé výdaje nebo vícenáklady). V případě, že v průběhu 

realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně 

příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování 

na celkových způsobilých výdajích. Dotace bude v průběhu realizace a  do okamžiku 

uzvaření programu snížena pokud dojde k navýšení finanční mezery podle čl. 55 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o více než 10 %. V případě navýšení jiných 

peněžních příjmů, oproti výši plánované v této smlouvě je dotace krácena v průběhu 

realizace projektu nebo do pěti let od ukončení realizace projektu. Pokud projekt 

generuje příjmy neodhadnutelné předem podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006, má příjemce povinnost do 5 let od ukončení realizace projektu čisté 

příjmy bez zbytečného odkladu odvést na účet Řídícího orgánu. 

4. Všechny výdaje musí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané 

hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné 

proplacení příslušného správce daně. 

 

 

 

 

 

Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze 

orientační charakter) 

Kč 

Komentář [s4]: V tomto článku se 
provedou všechny úpravy, které jsou 

potřeba. V tomto uvedeném případě je pod 
odstavci 1 změna indikátorů, 2 obě usnesení 

VRR u přeschválených projektů, 3- 

případné posuny termínu, 4, 5 a 6  řešeno 
haléřové vyrovnání, případně jiná změna 

výše dotace-tedy podle mě i pro projekty 

generující příjmy jde o to stejné, v odstavci 
7 je řešeno proplácení na účet zřizovatele a 

konečně odstavec 8  řeši změnu 

sankcionování a korekce s ohledem na 
novelu zákona a dohodnutý systém. 

Pro změnu jakýchkoliv jiných skutečností 

je systém stejný, jen prosím, aby zařazení 
do tohoto odstavce respektovalo 

posloupnost původního pořadí článků 

smlouvy.  
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Druh podpory Výše příspěvku v 

Kč 

Podíl na 

celkových 

způsobilých 

výdajích (v %) 

Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále 

jen „SF“) 
 podíl 

Podíl křížového spolufinancování (max. 10% 

způsobilých výdajů) 
  

Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)  podíl  

Vlastní spolufinancování  podíl  

Celkové způsobilé výdaje  100 

 

Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje dle čl. I odst. 3 Smlouvy, 

přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých hlavních rozpočtových 

položek projektu.2 V případě, že se příjemce dotace stane v průběhu realizace 

projektu plátcem DPH a má nárok na odpočet této daně na vstupu, nesmí prostředky 

dotace použít k úhradě předmětné daně ode dne, kdy nastala tato skutečnost. 

Porušení této podmínky je porušením rozpočtové kázně.  

 

2. Článek IV. odstavce 2 až 4 Smlouvy se ruší a nahrazují se takto: 

2. Poskytování dotace probíhá formou poskytování finančních prostředků, které 

příjemce vynaložil nebo je na základě smluvních vztahů vztahujících se k projektu 

povinen vynaložit na realizaci projektu v souladu s předpokládaným finančním 

plánem projektu, který je přílohou této smlouvy. Příjemce je povinen podat Žádost 

o platbu do 30 kalendářních dní od ukončení první etapy projektu a dále 

                                                 
2
 Hlavní rozpočtová položka projektu je u investičních projektů (vyjma oblasti podpory 2.2) definována 

položkou v Benefit7 kódem první kategorie AB.CD např.: 02.05 Stavební a technologické činnosti. V oblasti 

podpory 2.2 je hlavní rozpočtová položka definována položkou v Benefit7 kódem EF např.: .07 Nákup služeb 

(služby neuvedené jinde v rozpočtu) 

 

Předpokládané celkové výdaje  

Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje  

Předpokládané celkové způsobilé výdaje  

Předpokládané příjmy  
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předkládat poskytovateli žádost o platbu nejpozději 30 dnů po ukončení realizace 

projektu nebo časové etapy projektu. Náležitosti Žádosti o platbu projektu jsou 

stanoveny v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod. 

Nedodržení lhůty pro podání Žádosti o platbu o více než 30 dnů bez podání 

žádosti o změnu může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných 

v dané etapě. Změna objemu plánované Žádosti o platbu o více než 15% bez 

podání žádosti o změnu, může mít za následek nezpůsobilost výdajů 

uskutečněných v dané etapě, kterých se změna objemu týká. Rozhodnutí o 

poskytnutí finančních prostředků si v těchto případech vyhrazuje poskytovatel. 

 

3. Platební termín je určen lhůtou v délce 50 pracovních dní od předložení žádosti o 

platbu ze strany příjemce. V případě, že žádost nebude úplná nebo bezchybná, 

lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků. 

 

4. Příjemci budou poskytnuty finanční prostředky jen na výdaje, které příjemce 

prokazatelně uhradil nebo má na základě předložených účetních dokladů 

v souladu s Pravidly Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

uhradit a doložil tyto výdaje příslušnými účetními doklady. V případě poskytnutí 

finančních prostředků na úhradu neuhrazených účetních dokladů (faktur) budou 

příjemci poskytnuty finanční prostředky pouze na způsobilé výdaje (v souladu s 

Prováděcím dokumentem ROP NUTS 2 Jihovýchod, s Příručkou pro žadatele a 

příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod a Metodickou příručkou způsobilých výdajů pro 

programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 

programové období 2007–2013), které již byly ze strany dodavatelů příjemce 

fyzicky zrealizovány či dodány. Výdaje lze uhradit prostřednictvím bankovního 

převodu či v hotovosti. Uhrazení se prokazuje na základě bankovních výpisů. 

Platby v hotovosti budou způsobilé pouze do výše pět tisíc korun českých včetně 

DPH pro každou jednotlivou platbu. Dokladem o provedení plateb v hotovosti 

budou pokladní doklady. V případě předložení neuhrazených účetních dokladů se 

splatností kratší než je 84 kalendářních dnů ode dne jejich předložení k proplacení 

poskytovateli v rámci žádosti o platbu, neodpovídá poskytovatel za proplacení 

žádosti o platbu v termínu splatnosti účetních dokladů a současně nenese 

odpovědnost za případné škody dle smluvních podmínek mezi příjemcem a 

dodavatelem. 
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3. Článek IV odst. 6 až 7 Smlouvy se ruší a nahrazují takto:  

 

6. U projektů vytvářejících příjmy dle čl. 55 Nařízení rady č. 1083/2006, u nichž je 

možné příjmy odhadnout předem, je příjemce povinen nejpozději v okamžiku 

podání poslední Žádosti o platbu provést aktualizaci výpočtu finanční mezery. 

Pokud  je aktualizovaný výpočet finanční mezery alespoň o 10 % vyšší než  v této 

Smlouvě,  bude příjemce vyzván k navrácení části proplacených prostředků. 

Příjemce má v takovém případě povinnost požadované prostředky bez 

zbytečného prodlení vrátit do rozpočtu poskytovatele. Příjemce prostředky vrací 

na účet, který mu poskytovatel sdělí. Při vracení dotace je příjemce povinen uvést 

stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace. 

 
7. U projektů vytvářejících příjmy neodhadnutelné předem dle čl. 55 Nařízení rady č. 

1083/2006 je příjemce povinen v okamžiku uplynutí 5 let od ukončení realizace 

projektu vypočíst skutečnou výši finanční mezery projektu na základě dosud 

realizovaných čistých příjmů projektu alokovaných na způsobilou část investičních 

výdajů projektu poměrným způsobem, přepočítat výši podpory a rozdíl mezi 

vypočtenou a poskytnutou podporou odvést řídícímu orgánu ve lhůtě do 30 

kalendářních dnů na účet, který mu řídící orgán sdělí. Při vracení dotace je 

příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu 

dotace. Přepočet finanční mezery a výše podpory uvede příjemce v monitorovací 

zprávě. 

 

4. Smluvní strany se dohodly na vložení nového odstavce číslo 8 do článku IV 

Smlouvy, který zní takto: 

 

8. Vývoj výše finanční mezery bude sledován až do okamžiku uzavření programu. 

Do té doby tedy může být příjemce na základě aktualizace výpočtu finanční 

mezery vyzván k navrácení části proplacených prostředků. Příjemce má v takovém 

případě povinnost prostředky bez zbytečného prodlení vrátit do rozpočtu 

poskytovatele. Příjemce prostředky vrací na účet, který mu poskytovatel sdělí. Při 

vracení dotace je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým 

obdržel platbu dotace. 

 

5. Smluvní strany se dohodly na vložení nového článku Va do Smlouvy, který zní 

takto: 
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Va. 

Povinnosti příjemce u systému modifikovaných plateb 

1. Po předložení žádosti o platbu již příjemce nesmí bez předchozího písemného 

souhlasu poskytovatele provádět úhrady účetních dokladů, které jsou v žádosti o 

platbu obsaženy, a to až do okamžiku obdržení finančních prostředků určených na 

jejich uhrazení od poskytovatele dotace. 

 
2. Příjemce je povinen bezprostředně, nejpozději však do 10 pracovních dnů po 

obdržení finančních prostředků určených na proplacení neuhrazených účetních 

dokladů (faktur) od poskytovatele, tyto prostředky převést na účty subjektů 

uvedených na neuhrazených účetních dokladech a doručit poskytovateli kopii výpisu 

z účtu, ze kterého bude zřejmé, že příjemce obdržené finanční prostředky převedl na 

účty subjektů uvedených na neuhrazených účetních dokladech (fakturách) a to 

takovým způsobem, že každá platba bude označena variabilním symbolem, který 

bude shodný s číslem příslušného účetního dokladu. Porušení těchto povinností 

představuje porušení rozpočtové kázně podle § 22 ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o územních rozpočtech“). 

 
III. 

 Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Přílohy původní Smlouvy rozpočet a finanční plán se mění dle Protokolu o provedení 

změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 1.  

 

 

IV. 

Dodatek č. ………. je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel 3. 

 

V. 

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. ………… byl uzavřen na 

základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani 

pod nátlakem. 

 

Komentář [s5]: Použije se, je-li 
relevantní. Mění-li se je nutné to 

v protokolu o provedení změny uvést 

Komentář [s6]: Použije se pouze tehdy, 
pokud k jejich změnám dojde po podpisu 
smlouvy 
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2.  Dodatek č. …… nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

 
3. Tento dodatek byl projednán a schválen Zastupitelstvem/Radou obce/města/kraje 

dne…..usnesením č. …..  

 

 

V …………. dne        V Brně dne  

 

Za příjemce       Za poskytovatele 

 

         

  

 

……………..       ………………. 

Podpis        Podpis 

 

 

 

Komentář [s7]: Užije se je-li relevantní 
dle typu žadatele a mělo by odpovídat 

režimu původní smlouvy. 


