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stejnopis č.  
MHMPP02H9HOM

Smlouva
č. DAG/2/03/000627/2006

o poskytnutí finanční podpory, kterou podle § 51 občanského zákoníku uzavírají

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 
zastoupené Mgr. Jiřím Kinským, pověřeným řízením oddělení implementace JPD pro Cíl 3 odboru 
zahraničních vztahů a fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy
IČ: 00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62
číslo účtu: 050008-5157998 / 6000
dále jen „poskytovatel“ na straně jedné

a

Univerzita Karlova v Praze 
se sídlem Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 
zastoupené Prof. Ing. Václavem Hamplem, DrSc. 
IČ: 00216208
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu projektu: 30015-1967007389/0800
dále jen „příjemce“ na straně druhé

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Na základě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha (dále jen 
„JPD 3“), Programového dodatku k JPD 3 a Dohody o spolupráci na zajištění implementace JPD 3 
uzavřené mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí jako Řídicím orgánem a hl. m. Prahou jako 
Zprostředkujícím subjektem dne 14. září 2004 zabezpečuje poskytovatel realizaci opatření 2.1, 3.1, 
3.2 a 4.3 JPD 3. 

2. Právní vztahy související s poskytnutím finanční podpory (dále jen „podpory“) se dále řídí zejména 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů 
(dále jen zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhláškou 
č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy nebo Národním fondem a dalšími právními předpisy České republiky 
(dále jen „ČR“).

3. Použití podpory se dále řídí nařízením Rady (ES) č.1260/1999 o obecných ustanoveních o 
strukturálních fondech, nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla 
pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc 
poskytovanou v rámci strukturálních fondů, nařízením Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně uznatelnosti výdajů na činnosti 
spolufinancované strukturálními fondy, nařízením Komise (ES) č. 448/2004, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1685/2000 stanovující prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 
ohledně uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a kterým se ruší 
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nařízení (ES) č. 1145/2003, a dalšími platnými právními předpisy Evropských společenství (dále jen 
„ES“).

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Na základě Žádosti o finanční podporu z JPD 3 (dále jen „žádost“), kterou podal příjemce dne 
17..2.2006, Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č.39/12 ze dne 29.6.2006 schválilo poskytnutí 
podpory na realizaci projektu, který je identifikován následovně:

Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/3.1.01.3/3381

Název projektu:
Zavedení pregraduálního studijního programu 
„Molekulární medicína v teorii a v praxi 
biotechnologické společnosti“ 

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2006

Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2008

(dále jen „projekt“). Kopie žádosti je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí podpory z rozpočtu hl. m. Prahy až do výše 634 725,- Kč, 
(slovy: šest set třicet čtyři tisíc sedm set dvacet pět korun) na realizaci projektu uvedeného v odstavci 
1. tohoto článku jako součásti podpory poskytované z veřejných zdrojů až do celkové výše 6 045 
000,- Kč, (slovy: šest milionů čtyřicet pět tisíc korun).

3. Příjemce dále obdrží dotaci ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu a na předfinancování 
prostředků Evropského sociálního fondu. Poskytnutí těchto prostředků není předmětem této smlouvy 
a jsou příjemci poskytovány Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace vydaného na základě ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Celková 
maximální výše podpory z veřejných zdrojů na realizaci projektu je následující:

ř.
Podpora
z veřejných prostředků

Maximální výše podpory

Podíl na finanční 
podpoře 

z veřejných 
prostředků

1.
z prostředků státního rozpočtu na 
spolufinancování

2 387 775 Kč 39,5 %

2.
z prostředků státního rozpočtu na 
předfinancování výdajů Evropského 
sociálního fondu

3 022 500 Kč 50 %

3.
celkem z prostředků státního 
rozpočtu (ř. 1 + ř. 2)

5 410 275 Kč 89,5 %

4.
z prostředků rozpočtu hl. m.Prahy na 
spolufinancování

634 725 Kč 10,5 %

5. celkem (ř. 3 + ř. 4) 6 045 000 Kč 100 %
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Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci podporu na realizaci projektu za podmínek 
stanovených touto smlouvou a v souladu s platnými předpisy upravujícími finanční toky a kontrolu 
strukturálních fondů uvedenými v Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti, vydané Ministerstvem financí, v Příručce pro příjemce finanční podpory projektů JPD 3 
(dále jen „Příručka pro příjemce“) a Příručce pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům 
JPD 3 (dále jen „Příručka pro žadatele“) vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

2. Příjemce bude při využívání finančních prostředků postupovat v souladu s JPD 3, Programovým 
dodatkem k JPD 3, Příručkou pro žadatele a s Příručkou pro příjemce. Tyto dokumenty jsou pro 
příjemce závazné a jsou volně přístupné na webových stránkách www.esfcr.cz. Závaznými jsou 
verze jmenovaných dokumentů platné ke dni uskutečnění úkonu souvisejícího s realizací projektu.

Článek IV.
Obecné povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen při realizaci projektu dodržet údaje a skutečnosti, které jsou uvedeny ve 
schválené žádosti ve znění změn uvedených v čl. VII této smlouvy, zejména rozpočet projektu.

2. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na úhradu výdajů, které souvisejí s realizací schváleného 
projektu a které jsou považovány za uznatelné  ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, 
nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Příručky pro žadatele, Příručky pro příjemce a které jsou  
uvedeny v žádosti o finanční podporu.

3. Příjemce je povinen zajistit, aby po celou dobu projektu vztahy mezi příjemcem a jeho partnery 
odpovídaly podmínkám a principům partnerství uvedeným v Příručce pro příjemce. Příjemce je 
povinen nejpozději do tří měsíců od podpisu této smlouvy uzavřít se svými partnery smlouvu o 
společném postupu při realizaci projektu. Bližší charakteristiku této smlouvy a její povinné 
náležitosti stanovuje Příručka pro příjemce. Příjemce není oprávněn během realizace projektu se 
svými partnery uvedenými ve schválené žádosti o finanční podporu uzavírat v rámci tohoto 
projektu žádné smluvní vztahy, jejichž předmětem je poskytování služeb nebo dodávka zboží za 
úplatu.

4. Po ukončení projektu je příjemce povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 551/2004 
Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem.

Článek V.
Platební a finanční podmínky

1. Příjemce je povinen pro realizaci projektu využívat bankovní účet určený výlučně pro projekt JPD 
3 (dále jen „účet“), a to až do doby ukončení financování projektu, přičemž za ukončení 
financování projektu se považuje den vyplacení poslední částky finanční podpory (závěrečné 
platby) ze strany poskytovatele. Přílohou č. 2 této smlouvy je vyplněný formulář finanční 
identifikace potvrzený bankou, která účet vede.

2. Do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy příjemcem bude příjemci poskytnuta na  bankovní 
účet projektu záloha ve výši 158 681,25 Kč, tj.  25 % z celkové výše podpory z rozpočtu hl. m. 
Prahy poskytované na základě této smlouvy.
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3. Další finanční prostředky budou poskytovány pouze na základě předložených žádostí o platbu 
doložených doklady prokazujícími uskutečněné výdaje a průběžnými nebo závěrečnou 
monitorovací zprávou. Lhůty, formát a způsob předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o 
platbu jsou uvedeny v čl. VI, odst. 13 této smlouvy a v Příručce pro příjemce.

4. Příjemce je povinen zpracovávat žádosti o platbu v informačním systému MSSF-BENEFIT a 
předkládat je poskytovateli v elektronické a tištěné podobě, a to včetně požadovaných dokladů, 
monitorovací zprávy a dalších příloh uvedených v Příručce pro příjemce a ve lhůtě stanovené v čl. 
VI, odst. 13 této smlouvy.

5. Pokud poskytovatel žádost o platbu schválí, předává ji ke schválení spolu s příslušnými doklady a 
s průběžnou monitorovací zprávou Řídicímu orgánu JPD 3, odkud je předána ke schválení Platební 
jednotce JPD 3. Finanční prostředky na realizaci projektu příjemce získá, pokud je žádost o platbu 
odsouhlasena všemi výše uvedenými orgány. Všechny orgány zapojené do schvalování žádostí o 
platbu mají souhrnně na schválení jedné žádosti 25 pracovních dnů od jejího podání příjemcem. 
Platba musí být ze strany poskytovatele příjemci poukázána na účet do 30 dnů od schválení žádosti 
Platební jednotkou JPD 3. Maximální výše podpory poskytnuté příjemci poskytovatelem v průběhu 
realizace projektu je rovna 90 % celkové výše podpory uvedené v čl. II, odst. 2 této smlouvy. 
Zbylých 10 % (nebo nižší částka v souladu s výší celkových uskutečněných nákladů na realizaci 
projektu) bude proplaceno až po dokončení celého projektu, předložení žádosti o závěrečnou platbu 
včetně závěrečného vyúčtování projektu a závěrečné monitorovací zprávy v souladu s Příručkou 
pro příjemce.

6. Příjemce je povinen přiznat veškeré přímé výnosy projektu získané v průběhu realizace projektu. 
Přímé výnosy projektu je příjemce povinen uvádět v nejbližší monitorovací zprávě následující po 
jejich vzniku. Pokud skutečné přímé výnosy projektu převyšují výnosy předpokládané v žádosti o 
finanční podporu, snižuje se o tento rozdíl podpora z veřejných zdrojů uvedených v čl. II , odst. 3 
této smlouvy. Příjemce je povinen výši výnosů projektu doložit.

7. Pokud poskytovatel zjistí, že předložená žádost o platbu je neúplná nebo obsahuje formální 
nedostatky nebo tuto skutečnost zjistí ostatní orgány zapojené do schvalování žádostí o platbu, je 
příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit v poskytovatelem stanovené lhůtě.

8. Vznikne-li při předložení žádosti o platbu podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je 
poskytovatel oprávněn příjemci pozastavit poskytnutí dalších finančních prostředků.

9. Poslední platba bude příjemci poskytnuta ve výši odpovídající uskutečněným uznatelným nákladům 
projektu uvedeným v závěrečné žádosti o platbu. Součet prostředků poskytnutých příjemci celkem 
nesmí přesáhnout celkovou výši podpory uvedenou v čl. II, odst. 2 této smlouvy. Pokud závěrečnou 
žádost o platbu předloženou spolu se závěrečným vyúčtováním projektu a závěrečnou monitorovací 
zprávou schválí poskytovatel, je předána ke schválení Řídicímu orgánu JPD 3 a následně také 
Platební jednotce JPD 3. Finanční prostředky příjemce získá, pokud je žádost o platbu 
odsouhlasena všemi výše uvedenými orgány. Všechny orgány zapojené do schvalování žádostí o 
platbu mají souhrnně na schválení jedné žádosti 25 pracovních dnů od jejího podání příjemcem, 
peníze musejí být na účet příjemce poskytovatelem poukázány do 30 dnů od schválení žádosti 
Platební jednotkou JPD 3.

Článek VI.
Specifické povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, aby 
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příslušné doklady prokazující náklady související s projektem splňovaly předepsané náležitosti 
účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, aby 
tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné.

2. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k 
realizaci projektu. Příjemce je dále povinen zajistit, aby také všichni jeho partneři vedli stejným 
způsobem účetní evidenci o všech účetních případech vztahujících se k realizaci projektu, na které 
obdrží od příjemce finanční prostředky.

3. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout požadované 
doplňující informace související s realizací projektu.

4. Příjemce je povinen poskytovateli v nejbližší monitorovací zprávě oznámit jakoukoliv změnu 
projektu podle pokynů uvedených v Příručce pro příjemce. V případech podstatných změn je 
příjemce povinen předem písemně požádat poskytovatele o souhlas s provedením změn. Definice 
podstatné změny projektu je obsažena v Příručce pro příjemce.

5. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu a 
prokazující čerpání podpory po dobu nejméně 10 let od ukončení financování projektu způsobem, 
který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. Dále 
je povinen zajistit, aby také všichni jeho partneři, dodavatelé včetně dodavatelů partnerů 
uchovávali veškeré dokumenty související s realizací projektu dle výše uvedených podmínek.

6. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je příjemce povinen postupovat v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jeho prováděcími předpisy a postupy uvedenými 
v Příručce pro příjemce. Příjemce je povinen zajistit, aby také všichni jeho partneři při výběru 
dodavatelů na zajištění dodávek a služeb postupovali v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, jeho prováděcími předpisy a v souladu s postupy uvedenými v Příručce pro 
příjemce.

7. Příjemce je povinen dohodnout s dodavateli projektu platební podmínky tak, aby byla doložena 
účelovost příslušných částek včetně specifikace jednotlivých uznatelných nákladů.

8. Po celou dobu realizace projektu je příjemce povinen dodržovat politiky ES, zejména pravidla 
hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, zadávaní veřejných zakázek, 
principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí. Příjemce je povinen 
zajistit, aby také všichni partneři po celou dobu realizace projektu dodržovali tyto politiky.

9. Příjemce je povinen poskytovatele neprodleně informovat o uložení povinnosti vrátit dotaci na 
realizaci projektu nebo její část, kterou příjemce získal od jiného poskytovatele, než je hl. m. Praha, 
z jiných důvodů než je finanční vypořádání s jiným poskytovatelem. Příjemce je povinen písemně 
oznámit každé porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy toto 
porušení zjistil.

10. Příjemce je povinen po dobu realizace projektu dle této smlouvy nakládat s veškerým majetkem 
získaným byť i jen částečně s finanční podporou z JPD 3 s péčí řádného hospodáře, zejména jej 
zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení, a dále jej využít zejména pro aktivity spojené 
s udržitelností projektu. Příjemce a jeho partneři nesmí po dobu realizace projektu majetek i jen 
částečně pořízený z poskytnuté podpory prodat ani převést na třetí osobu.

11. Příjemce je povinen nakupovat zboží a služby nejefektivnějším možným způsobem v daném čase a 
místě, kdy částky specifikované v rozpočtu žádosti ve znění změn specifikovaných v čl. VII této 
smlouvy jsou částkami maximálními.

12. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci projektu v souladu s nařízením Komise (ES) 
č. 1159/2000, o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy 
v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů, a pravidly stanovenými v Příručce pro příjemce. 



6 / 8

Příjemce se zavazuje, že v rámci publicity projektu (např. tiskoviny, internetové prezentace, 
plakáty, letáky apod.) bude kromě používání vizuální identifikace uvedené v Příručce pro příjemce 
používat i logo hl. m. Prahy a slovní označení o poskytnutí podpory z rozpočtu hl. m. Prahy. Je 
doporučeno toto slovní označení: „Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, 
státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.“

13. Příjemce je během realizace projektu povinen naplňovat monitorovací ukazatele uvedené v žádosti 
ve znění změn uvedených v čl. VII této smlouvy. Příjemce je povinen předkládat poskytovateli 
monitorovací zprávy ve formátu podle Příručky pro příjemce v těchto termínech:

a) průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu vždy s průběžnou žádostí o platbu do 30 
dnů od ukončení každého úplného monitorovaného čtvrtletí realizace, přičemž monitorovaná 
čtvrtletí jsou: únor až duben, květen až červenec, srpen až říjen, listopad až leden; pokud 
realizace projektu neprobíhala po celé monitorované čtvrtletí, má příjemce povinnost předložit 
první monitorovací zprávu nejpozději do 30 dnů od ukončení prvního úplného monitorovaného 
čtvrtletí realizace, přičemž tato zpráva zahrne informace o realizaci projektu od jeho zahájení); 

b) průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu může příjemce předložit mimo takto 
stanovený harmonogram, pokud žádá o mimořádnou platbu; mimořádnou žádost o platbu má 
příjemce možnost předložit, pokud vyčerpal minimálně 80 % poslední platby a 100 % všech 
ostatních poskytnutých plateb na projekt a potřebuje prostředky na pokračování realizace 
projektu;

c) závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci projektu musí příjemce předložit do 2 měsíců od 
ukončení realizace projektu dle této smlouvy.

14. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro 
provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc 
poskytovanou v rámci strukturálních fondů, nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných 
ustanoveních o strukturálních fondech a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES vytvořit 
podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, umožnit 
průběžné ověřování souladu údajů uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v 
místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. 
jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel a jím pověřené osoby, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány 
oprávněné k výkonu kontroly. Příjemce má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve 
vztahu k projektu plnili také dodavatelé a partneři projektu.

15. Příjemce je povinen poskytovatele informovat v nejbližší monitorovací zprávě o všech provedených 
kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele, o všech navržených nápravných opatřeních, 
která jsou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.

16. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty na 
základě prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je dále 
povinen informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil a 
prostřednictvím monitorovacích zpráv také poskytovatele.

17. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací projektu je 
příjemce povinen smluvně zajistit možnost volného nakládání s těmito právy.

18. Příjemce je povinen poskytovatele neprodleně písemně informovat o změnách svého 
majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup 
do likvidace, prohlášení konkurzu apod.

19. Příjemce není oprávněn ke dni podpisu této smlouvy příjemcem, ani v průběhu realizace projektu 
čerpat na tytéž aktivity jiné finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele, z rozpočtových kapitol 
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státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtů jiných obcí, měst a krajů, jiných strukturálních fondů 
EU nebo jiných prostředků EU, než jsou prostředky uvedené v čl. II, odst. 3 této smlouvy.

Článek VII
Další podmínky poskytnutí dotace

1. Příjemce se zavazuje, že aktivity projektu budou určeny pro cílové skupiny, jejichž členové 
uskutečňují činnost rozhodnou pro zařazení do cílové skupiny převážně na území hl. m. Prahy. 
Územní uznatelnost jednotlivých členů cílových skupin doloží příjemce vhodným způsobem –
čestnými prohlášeními, záznamy v prezenčních listinách, doklady o právní subjektivitě apod. 
Příjemce se zavazuje, že cílová skupina:
„žáci a studenti“ se účastní prezenčního či distančního studia, které se převážně uskutečňuje ve 
vzdělávacích zařízeních na území hl. m. Prahy. 

Cílovou skupinou nejsou absolventi doktorského studia. 

2. Příjemce se zavazuje do realizace projektu kromě podpory poskytnuté poskytovatelem a dotace 
poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí, specifikovaných v čl. II, odst. 3 této smlouvy, 
vložit i vlastní prostředky ve výši 0 Kč a o vložení vlastních prostředků poskytovat informace 
v monitorovacích zprávách.

3. Příjemce je povinen realizovat projekt podle předložené žádosti ve znění těchto změn:

a) Projekt se upravuje v části 8. Náklady dle přílohy č.3;

b) Projekt se upravuje v části 11. Výstupy a výsledky dle přílohy č.4.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v čl. V, odst. 1, 4, 7, čl. VI, odst. 1 – 18, čl. 
VII, odst. 1 a 2  této smlouvy se příjemce zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši až 2 % 
z celkové částky podpory poskytované na základě této smlouvy. 

2. Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v čl. IV, čl. V, odst. 6, čl. VI, odst. 19 a čl. 
VII, odst. 4 této smlouvy se příjemce zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši, která odpovídá 
částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň. Při převodu peněz týkajícím se odvodu je příjemce 
povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace. 

3. Odstoupí-li příjemce ze závažných důvodů v souladu s podmínkami upravenými v Příručce pro 
příjemce od realizace projektu, je povinen poskytnutou dotaci nebo její část vrátit ve lhůtě a za 
podmínek, které určí poskytovatel.

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním informací o průběhu realizace projektu, jeho cílech a výsledcích 
jako nástrojích pro zajištění informovanosti o přínosech poskytované dotace.

5. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena v šesti originálech, z nichž pět vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno 
příjemce.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené hl.m.Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 
obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.
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8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

....................................... .......................................
poskytovatel příjemce

Přílohy:

1. Kopie žádosti o finanční podporu z JPD 3
2. Kopie vyplněného formuláře finanční identifikace
3. Rozpočet 
4. Výstupy a výsledky 


