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Jihočeský kraj - Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650,
zastoupený ředitelem JUDr. Lukášem Glaserem
(dále jen “krajský úřad”)
a
ScioŠkola České Budějovice – základní škola, s.r.o.
K. Weise 1215/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO 08393800, č. ú. 851235/5500,
zastoupená jednateli RNDr. Janem Krtičkou a Jon Samuelem Šotolou
(dále jen “právnická osoba”)
uzavřely mezi sebou podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”) tuto
Smlouvu o poskytnutí dotace
Čl. I
1. Předmětem smlouvy je poskytování dotace právnické osobě ve školním roce 2022/2023 ve výši
procentního podílu z normativu stanoveného podle čl. III této smlouvy. Dotaci je právnická osoba
oprávněna použít pouze k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním
ve školách a se službami a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo
s ním přímo souvisí, nebo zajišťováním ústavní a ochranné výchovy nebo preventivně výchovné péče
ve školských zařízeních a s běžným provozem školy a školského zařízení a u právnických osob, které
poskytují vzdělávání a školské služby pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým
nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení,
závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem
i s rehabilitací.
2. Dotace se poskytuje zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku pouze pro děti, žáky nebo
studenty ve školách, oborech vzdělání a školských službách zapsaných ve školském rejstříku.
Normativy na příslušný kalendářní rok stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také
„ministerstvo“) nejpozději do 31. ledna a zveřejní je ve Věstníku ministerstva.
3. Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené
po 1. lednu 1997 a reklamy.
Čl. II
Smluvní strany konstatují, že podmínky zákona pro poskytnutí dotace byly splněny, neboť:
1. právnická osoba předložila žádost o poskytnutí dotace krajskému úřadu dne 13. 12. 2021
2. a do 15. října 2021 předložila krajskému úřadu za předchozí školní rok
a) vyúčtování dotace podle § 3 odst. 2 zákona, které je zároveň finančním vypořádáním ve smyslu
§ 10a odst. 5 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů,
b) výroční zprávu o činnosti školy,
c) rozbor hospodaření s dotací,
d) informaci o projednání výroční zprávy o činnosti školy ve školské radě.
Čl. III
Na základě splnění podmínek uvedených v čl. II krajský úřad stanoví procentní podíl z normativu podle
§ 4 odst. 5 zákona pro:
➢ základní školu
kód oboru
79-01-C/01

název oboru vzdělání
Základní škola

počet žáků
98

%
60

➢ školská zařízení, která jinak zřizuje obec
druh nebo typ školského zařízení
Školní družina

počet žáků
78

%
60
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Školní klub

20

60

Školní jídelna-výdejna

98

60

Čl. IV
1. Krajský úřad může v průběhu roku, kdy je dotace poskytována, ji snížit nebo ji může poskytnout
na kratší období v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů státního rozpočtu, o nichž
rozhodla vláda nebo ministr financí,
2. Krajský úřad poskytuje dotaci převodem finančních prostředků na bankovní účet právnické osoby.
Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně v počtu žáků ve srovnání s počtem, na který se
poskytuje dotace, právnická osoba neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí nejpozději do 4. dne
následujícího měsíce po měsíci, ve kterém ke změně došlo a zašle krajskému úřadu skutečný počet
žáků na formuláři stanoveném krajským úřadem. Dotace bude upravena následujícím způsobem: Pro
výpočet zálohy dotace na další čtvrtletí se použije konečný stav počtu žáků k poslednímu dni
předchozího čtvrtletí a dotace se tak upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně počtu žáků,
ke které došlo v průběhu některého z měsíců předchozího čtvrtletí a zároveň se do ní promítne vzniklý
„nedoplatek“ nebo „přeplatek“ za tyto měsíce.
Krajský úřad je oprávněn požadovat za měsíc září doložení skutečného počtu žáků za každý druh
školy nebo školského zařízení k poslednímu dni měsíce září, a to v podobě a v termínu stanoveném
krajským úřadem, nejpozději však do 5. října. Pro stanovení zálohy dotace jsou rozhodující skutečné
počty žáků zapsané ve školní matrice a uvedené ve výkonových výkazech.
Pro výpočet nároku na dotaci na měsíce červenec a srpen bude rozhodný počet žáků z měsíce června
příslušného školního roku. V případě, že ukončení vzdělávání ze strany žáků bude řešeno v průběhu
měsíce července a srpna, může dojít k úpravě vykázaných údajů i v tomto období.
Případný „přeplatek“ za školní rok se vypořádá v rámci finančního vypořádání s rozpočtem kraje.
Čl. V
1. Krajský úřad si vyhrazuje právo dočasně pozastavit poskytování finančních prostředků ze státního
rozpočtu na příslušnou činnost školy nebo školského zařízení:
a) v případě, že příslušný orgán rozhodl o zahájení řízení o výmazu školy nebo školského zařízení
z rejstříku škol a školských zařízení a dále rozhodl o opatřeních, která zamezí nehospodárnému využití
finančních prostředků státního rozpočtu,
b) v průběhu řízení o výmazu školy nebo školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení
v případě, že příslušný orgán rozhodl o opatřeních, která zamezí nehospodárnému využití finančních
prostředků státního rozpočtu.
2. Krajský úřad může odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace, zjistí-li v průběhu školního roku Česká
školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti právnické osoby a nedojdeli k jiné dohodě.
V případě odstoupení krajského úřadu od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
Čl. VI
1. Poskytnutou dotaci nebo příslušnou její část je právnická osoba povinna vrátit do 15 dnů po obdržení
písemné výzvy krajského úřadu, pokud kontrolní orgán zjistí že:
a) byla použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta,
b) byla získána na základě nepravdivých údajů.
2. V případě porušení rozpočtové kázně právnickou osobou se postupuje podle ustanovení § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. VII
1. Právnická osoba se zavazuje vytvořit podmínky pro kontrolu hospodaření s přidělenou dotací
prováděnou krajským úřadem, Českou školní inspekcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
popřípadě jiným kontrolním orgánem.
2. Právnická osoba se zavazuje vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, v účetnictví dotaci sledovat řádně, odděleně a dotaci používat účelně, efektivně
a hospodárně.
3. V případě, že v rámci poskytnuté dotace budou zadávány veřejné zakázky, právnická osoba je
povinna postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
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Čl. VIII
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Právnická osoba bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na úřední desce krajského úřadu
způsobem umožňující dálkový přístup.
Tato smlouva je smlouvou veřejnoprávní.
Právnická osoba prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejího obchodního
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IX
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží právnická osoba, jeden krajský
úřad.

V ……………………………………. dne ............. 2022

V Českých Budějovicích dne 10. 1. 2022

Za právnickou osobu:

Za krajský úřad:

Digitálně podepsal RNDr. Jan

RNDr. Jan Krtička Krtička
Datum: 2022.01.13 09:04:42 +01'00'

......................................................................
RNDr. Jan Krtička
jednatel společnosti

......................................................................
JUDr. Lukáš Glaser
ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje
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