Příloha k rozhodnutí o poskytnutí dotace

PODMÍNKY POUŽITÍ DOTACE POSKYTNUTÉ ZE STÁTNÍHO
ROZPOČTU

Evidenční číslo akce: 298D228008832 (č. j. MF-20345/2019/1201-3)
Akce je registrována Ministerstvem financí podle § 12 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006, ve
znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen „vyhláška“).
Účelový znak pro sledování finančních prostředků na tuto akci je 98 858.
1. Účastník programu (dále jen „účastník“) bude při čerpání prostředků státního rozpočtu
postupovat podle vyhlášky a dokumentace programu 29822 – Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (dále jen „program“).
2. Prostředky ze státního rozpočtu stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen
„rozhodnutí“) jsou maximální a jsou účelově vázány na úhradu nákladů realizace akce
registrované Ministerstvem financí v rozsahu investičního záměru předloženého
Ministerstvu financí pod č.j. MF-8058/2019 a jeho aktualizace MF-20345/2019.
3. Prostředky ze státního rozpočtu lze použít pouze k úhradě nákladů stavební
a technologické části stavby dle uzavřených smluv s dodavateli zakázky do výše
stanoveného limitu účastníka programu. Ostatní náklady, ale případně i náklady stavební
a technologické části stavby, převyšující stanovený limit účasti státního rozpočtu, uhradí
účastník z vlastních zdrojů, případně z dotace z územních rozpočtů (dále jen
„spolufinancování“).
4. Výše spolufinancování uvedená v rozhodnutí je v souhrnu stanovena jako minimální na
akci celkem a bude uhrazena nejpozději v termínu pro předložení dokumentace
závěrečného vyhodnocení uvedeném v rozhodnutí, pokud nedojde k jiné dohodě
s poskytovatelem. Prostředky státního rozpočtu bude účastník využívat s maximální
hospodárností a způsobem zajišťujícím efektivní využití pořizovaného majetku.
V případě, že v průběhu realizace akce účastník zjistí, že celkové náklady akce budou
nižší, než je stanoveno v rozhodnutí, musí úsporu realizovat nižším čerpáním dotace ze
státního rozpočtu.
Plnění spolufinancování účastníka na financování akce se posuzuje s matematickým
zaokrouhlením na celé tisíce Kč.
5. Dotaci nelze čerpat v případě, že účastník žádá nebo bude žádat o financování z jiného
programu státní podpory, jiných prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů včetně
prostředků Evropské unie a také v případě, že mu tato dotace byla přidělena.
6. Jako závazné se stanovují tyto termíny uvedené v rozhodnutí:
• ukončení realizace akce 1. Splnění tohoto termínu prokáže účastník protokolem o
převzetí díla podepsaným oprávněnými osobami objednatele a dodavatele,
• předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce, a to do 6 měsíců od
ukončení realizace akce. Termín je splněn v případě, že datum přijetí dokumentace
podatelnou MF je dřívější nebo se shoduje s termínem pro předložení dokumentace
uvedeným v rozhodnutí.
1

Ukončením realizace akce se rozumí termín převzetí díla účastníkem.
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7. Parametry akce uvedené v rozhodnutí jsou stanoveny jako minimální.
8. Dodavatelům registrované akce může účastník poskytovat zálohy z prostředků státního
rozpočtu až do výše 10% výše účasti státního rozpočtu. U takto poskytnutých záloh musí
být ve lhůtě 100 kalendářních dnů provedeno věcné plnění, vyúčtování provedených prací
a dodávek a vystaven doklad o zaplacení jako podklad pro dílčí plnění ve smyslu zákona
o dani z přidané hodnoty. Poskytnutá záloha však musí být vyúčtována ve stejném roce,
v jakém byla poskytnuta. Pokud byla uvedeným způsobem záloha zúčtována, pak se tento
případ posuzuje, jako by záloha nebyla poskytnuta a může být poskytnuta další záloha.
9. Změny, které v průběhu realizace nastaly oproti schválenému investičnímu záměru,
případně změny, které mohou mít za následek změnu rozhodnutí, oznámí účastník
písemně bezprostředně poskytovateli dotace. Změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace
nelze provést po uplynutí termínu realizace akce.
10. Účastník programu je povinen předkládat poskytovateli každoročně roční zprávu
o postupu realizace akce, resp. o stavu rozpracovanosti ve finančním a věcném vyjádření
podle jednotlivých etap, a to do 15. 2. následujícího roku.
11. Obsahem dokumentace závěrečného vyhodnocení akce je:
•

•

•

•
•
•

vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, zpráva o výsledku
realizace schváleného investičního záměru, skutečných hodnotách parametrů akce
a splnění podmínek stanovených rozhodnutím, včetně formulářů uvedených v příloze
č. 2 vyhlášky s vyplněním skutečně dosažených hodnot akce,
součástí zprávy je i čestné prohlášení účastníka, že nežádá o financování akce z jiného
programu státní podpory, jiných prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů
včetně prostředků Evropské unie a také, že mu žádná dotace z vyjmenovaných forem
nebyla přidělena,
doklady, které opravňují stavbu užívat podle tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. V případě, že byl
vydán tzv. souhlas mlčky, doloží stavebník originál čestného prohlášení, podepsaného
statutárním zástupcem, že stavební úřad rozhodnutím ani jiným způsobem užívání
stavby k termínu závěrečného vyhodnocení nezakázal,
protokol o předání a převzetí stavby,
kopie faktur uhrazených ze všech zdrojů financování s rekapitulací podle jednotlivých
zdrojů, včetně dokladů prokazujících jejich úhradu,
zprávy z již provedených kontrol, pokud proběhly.

12. V případě zcizení majetku (úplatného či bezúplatného převodu atd.) nebo v případě změny
využití tohoto majetku k jinému účelu, než k jakému je určen v investičním záměru
schváleném poskytovatelem, účastník vrátí prostředky státního rozpočtu poskytnuté na
jeho pořízení nebo obnovu ve stejné výši zpět do státního rozpočtu, a to ještě před jeho
zcizením nebo provedením změny využití, pokud nedojde na základě písemné žádosti
k jiné dohodě s poskytovatelem. Rovněž v případě, že účastník dá předmětný majetek do
zástavy je povinen prostředky poskytnuté na jeho pořízení nebo obnovu vrátit ve stejné
výši předem do státního rozpočtu.
Tato ustanovení zůstávají v platnosti 10 let od ukončení realizace akce.
13. Účastník nesmí majetek pořízený nebo zhodnocený dotací ze státního rozpočtu po
ukončení realizace akce využívat způsobem, který by naplňoval skutek veřejné podpory
neslučitelné s předpisy EU.
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14. Plátce DPH nesmí hradit ze státního rozpočtu daň z přidané hodnoty, pokud může
uplatnit odpočet daně. Pokud se účastník stane plátcem DPH až po poskytnutí schválené
dotace (vydání rozhodnutí) a uplatní odpočet daně, oznámí tuto skutečnost do
15 kalendářních dnů ode dne uplatnění odpočtu poskytovateli a dotaci ve výši uplatněného
odpočtu vrátí zpět do státního rozpočtu do 60 kalendářních dnů od vyměření odpočtu za
zdanitelné období, ve kterém odpočet uplatňuje.
15. Účastník je povinen archivovat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se k akci
po dobu 10 let od ukončení realizace akce.
16. Nedodržení výše uvedených podmínek je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 44
zákona.
17. Kontrola dodržení podmínek a pravidel podprogramu podléhá místně příslušnému
finančnímu úřadu. Právo poskytovatele dotace provádět průběžné kontroly v průběhu
realizace akce tím není dotčeno.
18. Účastník zodpovídá za to, že doklady jím předložené Ministerstvu financí jsou úplné
a pravdivé.
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