Smlouva
o poskytnutí dotace z programu Prototypuj a ověřuj
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany
JIC, zájmové sdružení právnických osob zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp.zn. L 19606
Zastoupená:
Mgr. Petrem Chládkem, ředitelem
Adresa:
Purkyňova 127, Brno, 612 00
IČ:
71180478
DIČ:
CZ71180478
č. ú.:
450159000/2700
(dále jen „Implementační agentura“)
a
Společnost:
Zastoupená:
Adresa:
IČ:
DIČ:
č. ú.:

…
…
…
…
…
…

Společnost je/není plátcem DPH
(dále jen „Příjemce“)
(Implementační agentura a Příjemce společně též jako „Smluvní strany“)
I.
Preambule
1.

2.

3.

Program Prototypuj a ověřuj je podpůrný nástroj statutárního města Brna (dále jen „SMB“) na podporu
slibných inovativních podnikatelských záměrů malých a středních podniků sídlících v Jihomoravském kraji.
Za účelem financování programu Prototypuj a ověřuj poskytlo SMB Implementační agentuře dotaci
z rozpočtu SMB. Implementační agentura přerozděluje prostředky poskytnuté z rozpočtu SMB žadatelům o
podporu z programu Prototypuj a ověřuj formou přímých dotací na základě splnění předem stanovených
podmínek účasti v tomto programu.
Účelem programu je podpořit rizikové a zároveň potenciálně mezinárodně úspěšné podnikatelské záměry
v ranných stádiích vývoje, na jejichž financování nemají původci dostatek zdrojů. Cílem je pomoci jim
vytvořit prototyp produktu či služby a ověřit potenciál pro úspěch v rámci dalších kroků komercializace.
Vzhledem ke skutečnosti, že Příjemce splnil podmínky pro účast v programu Prototypuj a ověřuj, uzavírají
Smluvní strany tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Prototypuj a ověřuj.

II.
Předmět Smlouvy
1

1.

2.

3.

Implementační agentura se zavazuje poskytnout Příjemci částku ve výši X.XXX.XXX,- Kč (slovy: XXX korun
českých) (dále jen „Dotace“) po splnění všech podmínek sjednaných v této Smlouvě a jejích přílohách ze
strany Příjemce. Dotace slouží výhradně na úhradu uznatelných nákladů potřebných na realizaci projektu …
(dále jen „Projekt“). Dotace může být použita k úhradě daně z přidané hodnoty vyúčtované k této ceně
pouze v případě, že Příjemce není plátcem této daně. Dotace představuje 70 % z celkových uznatelných
nákladů na realizaci Projektu a Příjemce je povinen zajistit z vlastních zdrojů zbylých 30 %, což odpovídá
částce ve výši XXX.XXX,- Kč (slovy: XXX korun českých).
Dotace, která je Příjemci poskytnuta, je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto
zákona a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o
podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
Podpora poskytnutá na základě této Smlouvy v podobě Dotace je poskytována v souladu s nařízením Komise
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013), (dále jen „Nařízení“).

III.
Proplacení Dotace a uznatelné náklady
1.

Smluvní strany se dohodly, že Dotace bude Příjemci proplacena ve dvou splátkách. První částka, tzv.
předfinancování ve výši 50 %, tj. XXX.XXX Kč (slovy: XXX korun českých), bude vyplaceno nejpozději do 30
dnů od uzavření Smlouvy. Zbývající část Dotace bude vyplacena na základě schválení závěrečné zprávy
Projektu (dále jen „Závěrečná zpráva“) Implementační agenturou, a to nejpozději do 30 dnů po jejím
schválení.
2. Příjemce je povinen nejpozději do 45 dnů od ukončení doby realizace Projektu podat Implementační
agentuře žádost o proplacení Dotace (dále jen „Žádost o proplacení Dotace“) a Závěrečnou zprávu.
3. Rozhodné datum podání Žádosti o proplacení Dotace je datum přijetí Žádosti o proplacení Dotace
Implementační agenturou.
4. Příjemce má nárok, aby mu byly z Dotace uhrazeny pouze uznatelné náklady. Uznatelnými náklady jsou
náklady, které splňují všechny níže uvedené podmínky:
a) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle Zákona o finanční kontrole;
b) byly vynaloženy v souladu s podmínkami Smlouvy a účelem Dotace;
c) vznikly příjemci v období realizace Projektu v přímé souvislosti s realizací Projektu, a to
počínaje datem uzavření Smlouvy;
d) byly Příjemcem uhrazeny v období realizace projektu, a to počínaje datem uzavření Smlouvy (s
výjimkou osobních nákladů, jejichž úhrada může být Příjemcem provedena až do konce lhůty
pro předložení závěrečného vyúčtování);
e) byly skutečně vynaloženy, zachyceny v účetnictví na účetních dokladech Příjemce, jsou
identifikovatelné a ověřitelné, a podložené prvotními doklady.
5. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům Projektu je uznatelným nákladem, pokud
Příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
IV.
Práva a povinnosti Příjemce
1.

Příjemce prohlašuje, že:
a) je právnickou osobou se sídlem či provozovnu na území Brna, resp. Jihomoravského kraje. Pokud má
Příjemce se sídlem mimo Brno, resp. Jihomoravský kraj za účelem prokázání oprávněnosti poskytnutí
Dotace zřízenu provozovnu v Brně, resp. Jihomoravském kraji, je tato provozovna zapsána
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v Živnostenském rejstříku a řízení Projektu (administrace Projektu) včetně realizace veškerých aktivit
Projektu bude realizováno z této provozovny.
b) v době podpisu této Smlouvy splňuje definici malého a středního podniku dle Doporučení Komise
2003/361/ES.
c) má k datu uzavření této Smlouvy vypořádány splatné závazky vůči orgánům veřejné správy, tzn. vůči
orgánům státní správy a samosprávy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, nedoplatky na daních apod.).
d) má k datu uzavření této Smlouvy vypořádány splatné závazky vůči Implementační agentuře a SMB,
a to bez ohledu na důvod vzniku takových závazků nebo jejich povahu. Příjemce musí mít zejména
vypořádané veškeré peněžité i nepeněžité smluvní i mimosmluvní závazky vůči Implementační
agentuře a SMB.
e) poskytnutá Dotace nebude použita na krytí stejných způsobilých nákladů Projektu financovaného zcela
nebo zčásti z jiných veřejných dotačních titulů. A dále povinná částka spolufinancování Projektu
nebude kryta z žádného veřejného dotačního titulu.
f) poskytnutá Dotace bude použita výhradně na úhradu uznatelných nákladů Projektu a výdajů na
pořízení majetku souvisejícího s Projektem. Dotace nebude použita na úhradu nezpůsobilých výdajů,
zejména pak na reprezentace, dary a na mimořádné odměny zaměstnanců Příjemce převyšující
obvyklé průměrné mzdové náklady.
g) případná Dotace nepřekročí limit 200.000 euro stanovený Nařízením nebo jeho ekvivalent v českých
korunách, a to ani v součtu se všemi dalšími podporami de minimis, které Příjemce v předchozích dvou
fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel.
2.

Příjemce se dále zavazuje:
a) nejpozději do 45 dnů od ukončení doby realizace Projektu podat Implementační agentuře Žádost
o proplacení Dotace na předepsaném formuláři spolu se Závěrečnou zprávou, která bude obsahovat
publikovatelné shrnutí Projektu, popis Projektu – jeho průběh a výsledky a finanční zprávu
s vyúčtováním kompletních nákladů Projektu v češtině.
b) zajistit řádnou a oddělenou evidenci Dotace ve svém účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
c) po dobu 10 let archivovat veškerou dokumentaci, včetně účetních, mzdových a daňových dokladů,
vztahující se k Dotaci pro případ kontroly ze strany Implementační agentury, statutárního města Brna,
Finančního úřadu, Nejvyššího kontrolního úřadu a jiných oprávněných kontrolních autorit, neboť se
jedná o finance z veřejných zdrojů. Na vyžádání Implementační agentury je Příjemce povinen předložit
originály dokumentace, včetně účetních, mzdových a daňových dokladů, ke kontrole ve svém sídle,
nebo v sídle Implementační agentury. Místo a čas kontroly budou upřesněny minimálně 14 dní před
termínem kontroly ze strany Implementační agentury.
d) obdrženou Dotaci evidovat jako podporu de minimis, přičemž Implementační agentura vystaví
potvrzení o čerpání podpory de minimis.
e) k tomu, že provozovnu zřízenou v Brně, resp. Jihomoravském kraji za účelem prokázání oprávněnosti
Dotace, nezruší nejméně po dobu dvou let od ukončení Projektu. Tato podmínka ztrácí platnost
v případě, že Příjemce jako celek ukončí činnost.
f) že se zúčastní konzultační podpory, která bude poskytnuta Implementační agenturou, a to v rozsahu
do 18 konzultačních hodin.
g) na výzvu Implementační agentury se dostavit do sídla Implementační agentury a odprezentovat stav
Projektu, tedy pokrok ve vývoji prototypu. V případě využití tohoto ustanovení ze strany
Implementační agentury, se tato prezentace bude konat přibližně v polovině doby trvání Projektu.
h) že v případě pořízení zboží nebo služeb v ceně nad 500 tis. Kč bez DPH, avšak pod 2 000 000 Kč bez
DPH včetně, bude nákup realizovat postupem odpovídajícím zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
s tím, že prokáže, že vyzval k podání nabídek aspoň tři potenciální dodavatele a smlouvu uzavřel
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3.

4.

s dodavatelem vybraným na základě předem ve výzvě jednoznačně stanovených hodnotících kritérií,
přičemž hodnoceny byly aspoň dvě řádně podané nabídky, jež nebyly nebo neměly být v rámci
rozhodování o výběru, v souladu s podmínkami předem Příjemcem ve výzvě stanovenými, vyřazeny.
i) informovat o podstatných změnách v rozpočtu Projektu. Podstatnou změnou se rozumí odchylka
v ceně od indikativního rozpočtu o 50 % a více v dané nákladové kategorii. Tuto odchylku je Příjemce
povinen nahlásit Implementační agentuře a požádat o změnu rozpočtu. Žádost o změnu musí být
podána před realizováním změny, v písemné formě a náležitě zdůvodněna. Implementační agentura
má povinnost do 30 dnů vyrozumět Příjemce o schválení, či neschválení žádosti o změnu.
j) vrátit všechny nevyčerpané finanční prostředky, a to na uvedený účet Implementační agentury do 30
dní od vyúčtování nákladů projektu.
Příjemce se zavazuje k tomu, že průběžné výsledky Projektu (prototyp, produkty aj.) nebude po dobu trvání
Projektu prodávat ani jinak komerčně využívat za účelem zisku. Zároveň se zavazuje, že mu během trvání
Projektu nevznikne žádný jiný příjem, který by souvisel s činnostmi v rámci Projektu.
Příjemce je povinen Projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto Smlouvou a jejími přílohami,
které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Změny v obsahu Projektu jsou možné pouze po předchozím
schválení ze strany Implementační agentury, a to na základě písemné a zdůvodněné žádosti. V případě, že
Příjemce provede neodsouhlasenou změnu v Projektu, která bude bránit využití Dotace v souladu s jejím
účelem, ztratí Příjemce nárok na proplacení Dotace a vzniká mu povinnost na vrácení předfinancované
částky.
V.
Práva a povinnosti Implementační agentury

1.

2.

3.

4.

Implementační agentura se zavazuje:
a) poukázat Příjemci bankovním převodem obě splátky Dotace nepřesahující částku uvedenou v článku
III. odst. 1, a to ve lhůtách uvedených v článku III. odst. 1 za předpokladu, že Příjemce splní své závazky
z této Smlouvy,
b) vydat Příjemci potvrzení o obdržení podpory de minimis ve lhůtě 30 dnů ode dne vzniku nároku na
podporu de minimis dle čl. V odst. 4 této Smlouvy.
c) Zajistit konzultanta pro žadatele dle čl. IV, odst. 2 písm. f).
Implementační agentura má právo vyžádat si prezentaci stavu Projektu Příjemcem v sídle Implementační
agentury. Implementační agentura provede průběžnou evaluaci stavu Projektu předložené Příjemcem
v souladu s čl. IV odst. 2 písm. g) a čl. V, odst. 3 této Smlouvy. V rámci průběžné evaluace Implementační
agentura vyhodnotí, zda byly průběžné výstupy dodány v dostatečné kvalitě a rozsahu pro dokončení
Projektu. V případě nedostatečné kvality průběžných výstupů může Implementační agentura vrátit tyto
výstupy Příjemci k dopracování nebo nedoporučit pokračování v Projektu.
Implementační agentura provede konečnou evaluaci Závěrečné zprávy předložené Příjemcem dle čl. IV
odst. 2 písm. a) této Smlouvy. Implementační agentura je oprávněna předloženou Závěrečnou zprávu vrátit
Příjemci k dopracování a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. V případě, že Implementační agentura na
základě provedené konečné evaluace Závěrečnou zprávu neschválí, nemá Příjemce nárok na vyplacení
zbývající části dotace ve smyslu čl. III odst. 1 této Smlouvy.
Rozhodným dnem pro vznik právního nároku na poskytnutí Dotace ve formě podpory de minimis ve smyslu
čl. I odst. 4 této Smlouvy je den schválení Závěrečné zprávy.
VI.
Ukončení Smlouvy

1.

Implementační agentura je oprávněna od této Smlouvy jednostranně písemně odstoupit v případě, že
Příjemce závažně poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je účinné
dnem doručení odstoupení Příjemci. Za závažné porušení povinností Příjemce se považuje zejména:
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2.

3.

4.

5.

a) použití Dotace v rozporu s touto Smlouvou, obzvláště porušení ustanovení čl. IV odst. 1 písm. a), b), c),
d), e), f), g) a h), a čl. IV odst. 2., písm. b), d) a i) Smlouvy.
b) uvedení nepravdivých informací v Žádosti o poskytnutí Dotace nebo jejích přílohách.
V případě, že Implementační agentura odstoupí od Smlouvy v souladu čl. VI odst. 1 Smlouvy, zavazuje se
Příjemce do 30 dnů od takového porušení Dotaci v plné výši vrátit na běžný účet Implementační agentury
uvedený v záhlaví této smlouvy.
Implementační agentura je dále oprávněna od této Smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že Příjemce
nebude schopen realizovat Projekt v souladu s účelem Dotace. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem
doručení odstoupení Příjemci. Za nemožnost realizace Projektu v souladu s účelem Dotace se považuje
zejména případ, kdy Příjemce pozbyde práva nebo oprávnění k výkonu práv k duševnímu vlastnictví, která
jsou nezbytná pro realizaci Projektu v souladu s účelem Dotace, případně, bude-li pravomocně rozhodnuto
soudem nebo jiným příslušným orgánem veřejné moci, že Příjemce právy k duševnímu vlastnictví
nezbytnými pro realizaci projektu v souladu s účelem Dotace nedisponuje, nikdy nedisponoval nebo
nedisponuje nebo nedisponoval oprávněními k výkonu práv duševního vlastnictví. Toto právo
Implementační agentury zaniká uplynutím šesti let od poskytnutí Dotace nebo její poslední části.
Implementační agentura je oprávněna Smlouvu vypovědět v případě, že na základě průběžné evaluace
provedené dle čl. V odst. 2 této Smlouvy nebo konečné evaluace provedené dle čl. V odst. 3 této Smlouvy
vyhodnotí, že předložené výstupy nebyly dodány v dostatečné kvalitě a rozsahu. Výpovědní doba činí 15
dnů a počíná běžet doručením výpovědi Příjemci.
V případě, že Implementační agentura Smlouvu vypoví v souladu s čl. VI odst. 3 Smlouvy, přičemž
vyhodnotí, že došlo k alespoň částečnému naplnění účelu Dotace, zavazuje se Příjemce do 30 dnů od
doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy předložit Implementační agentuře finanční zprávu
s vyúčtováním kompletních nákladů Projektu v češtině za dobu od uzavření Smlouvy do prezentace části
výsledků projektu dle čl. IV odst. 2 písm. g) Smlouvy a vrátit Implementační agentuře veškeré nevyčerpané
finanční prostředky. Vyhodnotí-li Implementační agentura na základě průběžné nebo konečné evaluace dle
čl. V odst. 2 a 3 této Smlouvy, že nedošlo ani k částečnému naplnění účelu Dotace, je Příjemce povinen do
30 dnů ode dne doručení výpovědi Dotaci v plné výši vrátit na běžný účet Implementační agentury uvedený
v záhlaví této smlouvy.
VII.
Závěrečná ustanovení

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv k programu Prototypuj
a ověřuj vedené Implementační agenturou. Tato evidence může být veřejně přístupná a může obsahovat
údaje o Smluvních stranách, předmětu této Smlouvy a datu jejího podpisu. Smluvní strany také souhlasí
s poskytnutím informací v rozsahu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
Tato Smlouva může být změněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
Pokud se v této Smlouvě mluví o písemném doručení, myslí se tím doručení písemnosti na adresu smluvní
strany uvedenou v záhlaví.
Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy.
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si
Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti
v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace
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při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve
skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy.
Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní
ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních
stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy.
V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude
mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nestanoví-li zákon jinak.
Bez zbytečného odkladu poté, co o kterémkoli ustanovení této Smlouvy bude Smluvními stranami uznáno
nebo pravomocně rozhodnuto, že je neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, zavazují se Smluvní strany
nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení novým ustanovením, které bude
platné, účinné nebo vykonatelné a bude nejlépe vyhovovat účelu této Smlouvy.
Na důkaz souhlasu s obsahem této Smlouvy připojují Smluvní strany své podpisy a zároveň prohlašují, že
tato Smlouva byla uzavřena ze svobodné a vážné vůle stran, že považují obsah této Smlouvy za určitý
a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této Smlouvy je soud
příslušný dle sídla Implementační agentury.
Tato Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí dotace z programu Prototypuj a ověřuj – online formulář žádosti
s přílohami

V _________________ dne __. __. ____

V Brně dne __. __. ____

Příjemce

Implementační agentura

________________

__________________

Název společnosti

JIC, zájmové sdružení právnických osob

Jméno a funkce oprávněného zástupce

Mgr. Petr Chládek, ředitel
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