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Příloha č. 1 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU 
 

 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Poskytovatel:  Západočeská univerzita v Plzni 

Adresa:  Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 

IČ:  49777513 

DIČ:  CZ49777513 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Plzeň - město, 

Číslo účtu:  4811530257/0100 

Zástupce:  ………………………………………………., 

prorektor pro studijní a pedagogickou činnost 

 

 

2. Příjemce:  

Adresa:  

IČ:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 

Majitel účtu:  

Statutární zástupce:  
 
 

uzavírají na základě rozhodnutí prorektora pro studijní a pedagogickou činnost ze dne 

…………….. tuto smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku (dále jen „smlouva“) na 

podporu vybraného projektu s názvem…………..……………………………..….. (dále jen 

„projekt“), který bude realizován v rámci vnitřního grantového systému Podpora 

studentských aktivit GRAS. 

 

 

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro řešení projektu a dále podmínek, 

za kterých bude příjemci poskytnut finanční příspěvek na řešení projektu. 

2. Název projektu:  

3. Datum zahájení projektu: 

4. Datum ukončení projektu: 

5. Předmět, cíle, časový harmonogram a způsob řešení projektu jsou popsány ve schvále-

ném návrhu projektu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha. 
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 III. 

POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

1. Celková výše finančního příspěvku na podporu projektu činí ………….. Kč. Maximální 

výši finančního příspěvku nelze po dobu trvání projektu měnit. 

2. Poskytovatel poskytne finanční příspěvek příjemci formou zálohy, a to tak, že 100 % fi-

nančního příspěvku bude příjemci převedeno na jeho bankovní účet do 10 pracovních 

dnů po uzavření této smlouvy. 

3. Příjemce může využít finanční příspěvek výhradně v souladu se schváleným návrhem 

projektu výhradně na úhradu prokazatelných, nezbytně nutných nákladů přímo souvise-

jících s plněním cílů projektu. 

4. Příjemce je povinen vést evidenci o hospodaření s přiděleným finančním příspěvkem od-

děleně od evidence hospodaření s jinými finančními prostředky. Nevyčerpané prostředky 

je příjemce povinen vrátit na stanovený účet poskytovatele nejpozději do 10 pracovních 

dnů po ukončení projektu.  

5. Příjemce je povinen zpracovat závěrečnou zprávu o řešení projektu a řádně vyúčtovat 

projekt. Toto je povinen provést nejpozději  do 14 dnů po datu ukončení projektu podle 

čl. II. odst. 4. Jako součást vyúčtování předloží příjemce kopie účetních dokladů, které 

budou na originále označeny textem „Hrazeno z příspěvku GRAS ZČU“. 

6. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat stav řešení projektu, výsledky projektu a jejich 

využití a použití poskytnutého finančního příspěvku. Příjemce je povinen mu k tomu po-

skytnout potřebné podklady. Pokud poskytovatel zjistí závažné nedostatky, je oprávněn 

žádat jejich odstranění a v případě zvláště závažných nedostatků je oprávněn žádat 

o předčasné ukončení projektu a vrácení poskytnutého finančního příspěvku. 

7. Příjemce bere na vědomí, že v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku má posky-

tovatel právo vykonat u příjemce kontrolu. Příjemce se zavazuje poskytnout k tomu po-

skytovateli veškerou vyžádanou součinnost.  

8. Příjemce se zavazuje, že poskytnutý finanční příspěvek ani její část nebude použita jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou. 

9. Použití finančního příspěvku na jiný než stanovený účel nebo její zadržení nebo její jiné 

neoprávněné použití je porušením této smlouvy se všemi důsledky s tím spojenými. 

10. Příjemce bere na vědomí možnost poskytovatele zveřejnit údaje o příjemci, projektu ne-

bo o skutečnosti, že příjemce řeší projekt. 

11. Poskytnutý finanční příspěvek bude příjemcem vrácen pokud: 

a) použití finančního příspěvku bude v rozporu s platnými právními předpisy, 

b) použití finančního příspěvku nebude v souladu s touto smlouvou, 

c) příjemce bude jednat proti zájmům poskytovatele nebo poškodí jeho dobrou pověst. 

12. V případě, že bude příjemci v průběhu projektu zřejmé, že do data ukončení projektu 

nevyčerpá celý finanční příspěvek, je povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli. 

13. Příjemce bude o podpoře projektu ze strany poskytovatele vhodně informovat veřejnost. 
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IV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě porušení povinností dle čl. III. odst. 3 až 11 

od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy, je příjemce povinen 

neprodleně vrátit poskytnutý finanční příspěvek v plné výši. 

 

V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami 

podepsanými, dodatky. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje v počtu 4 výtisků, z nichž 2 obdrží poskytovatel a 2 příjemce. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, 

konstatujíce, že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle prosty jakékoli 

tísně či nátlaku. Strany považují tuto smlouvu a jí sjednávané podmínky za oboustranně 

výhodné. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše 

později. 

 

 

Příloha 

Schválený návrh projektu ............................. 

 

 

 

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

 

 

 

 

……………………………………. 

Poskytovatel 

……………………………………… 

Příjemce 

  

 

 

 

 

 


