Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 911
ze dne 11.5.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 a na poskytnutí neinvestiční
účelové individuální dotace společnosti LearnTube s.r.o. na zajištění přípravy rozhraní
a dostatečné uživatelské podpory žákům základních a středních škol pro vzdělávací portál
LearnTube.cz
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace ve výši 200 tis. Kč z běžných
výdajů odboru SML MHMP kap. 0461, OdPa 3299, ORG 0096112 - individuální
dotace - školství, UZ 120 pro LearnTube s.r.o., se sídlem Parmská 359,
Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČO: 044 76 778 na zajištění přípravy rozhraní
a dostatečné uživatelské podpory žákům základních a středních škol pro vzdělávací
portál LearnTube.cz

3.

text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 29.5.2020
2. MHMP - SML MHMP
1. uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové individuální
dotace dle bodu I.3. tohoto usnesení
Termín: 1.6.2020

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
R-36430
MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SML MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 911 ze dne 11. 5. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu běžných výdajů
Odbor/Organizace
SML MHMP
SML MHMP

Číslo akce
0096103
0096112

Účel / Název akce
Koncepce školství
individuální dotace - školství
Celkem

1

ODPA

UZ

ORJ

3299
3299

000
120

0461
0461

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-200,00
200,00
0,00

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 911 ze dne 11. 5. 2020

Stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové
individuální dotace
DOT/61/XX/XXXXXX/2020
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami
1. Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha l
zastoupené radním pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání hlavního města Prahy
Mgr. Vítem Šimralem Ph.D. et Ph.D.
IČO: 00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6
číslo účtu: 5157998/6000
DIČ: CZ00064581
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. LearnTube s.r.o. se sídlem: Parmská 359, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
zastoupená ****************, jednatelem
a ***************, jednatelem
IČO: 04476778
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo bankovního účtu: 2400879922/2010
(dále jen „příjemce“)

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové
individuální dotace poskytovatelem z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 200.000 Kč (slovy
dvě stě tisíc korun českých) příjemci na zajištění přípravy rozhraní a dostatečné uživatelské
podpory žákům základních a středních škol pro vzdělávací portál LearnTube.cz (dále jen
„projekt“ či „účel“), který bude realizován příjemcem v roce 2020 (dále jen „dotace“) ve smyslu
žádosti o dotaci doručené dne 9. 4. 2020.
2. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada
hlavního města Prahy usnesením č. XXXX ze dne X. X. 2020.
3. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis (Úř. věst. L 352,
24. 12. 2013), s čímž příjemce souhlasí.

II.
Práva a povinnosti poskytovatele
1. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy do
30 kalendářních dnů po nabytí její účinnosti.
2. Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného
od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na
portálu www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se:
a) využít ji pouze k účelu a v čase uvedeném v čl. I. této smlouvy;
b) příjemce se zavazuje, že stanoveného účelu dosáhne nejpozději dne 30. 06. 2020;
c) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta a v souladu se
zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
d) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo
jiných skutečností, které mají vliv na realizaci projektu, dojde-li k nim v době od uzavření této
smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti;
e) vrátit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2021 na číslo účtu hlavního města Prahy 5157998/6000
var. s. 04612020 spec. s. 0504 nevyčerpanou část dotace. Rovněž je příjemce povinen vrátit
poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě nerealizace nebo
předčasného ukončení projektu a dotaci řádně vyúčtovat nejpozději k 31. 1. 2021 na závazném
formuláři – ten doručit nejpozději do 28. 2. 2021 prostřednictvím podatelny nebo poštou odboru
školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy;
f) předložit poskytovateli řádné vyúčtování dotace formou věcné zprávy o užití dotace na k tomu
určeném formuláři, a to nejpozději do 28. 2. 2021;
g) umožnit zástupcům poskytovatele ověření použití poskytnuté dotace k účelu uvedenému
v čl. I této smlouvy a předložit na požádání veškeré podklady, které to potvrzují; v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel oprávněn provádět
průběžnou a následnou kontrolu realizace projektu, na nějž byla dotace poskytnuta, ověřovat
hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo. Ke kontrole je
příjemce povinen předložit poskytovateli veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace;
h) vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a použít ji na výdaje hrazené v souladu s předmětem
smlouvy v termínu od doby účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020;
i) pokud v době účinnosti této smlouvy dojde u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací ve
smyslu ustanovení § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech oznámí neprodleně,
nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti
z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem
likvidace;
j) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění
stanovených podmínek, zejména pak uvedených v ustanovení § 4 odst. 2 zákona o zadávání
veřejných zakázek;

k) uvádět poskytovatele a jeho logo na všech propagačních materiálech projektu jako poskytovatele
dotace a zajistit důstojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném projektu,
pokud to dovolí povaha projektu.
l) Příjemce dotace se tímto zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží poskytovateli dotace,
budou zpracovány v souladu s GDPR účinným od 25. května 2018.

IV.
Sankční ustanovení
1. Pokud příjemce poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie a neoprávněně použije či zadrží dotaci, je povinen provést
odvod za porušení rozpočtové kázně, případně jeho část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu
poskytovatele podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech (dále jen „odvod“).
2. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle
ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele
č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce, specifický symbol: 0504;
3. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo).
4. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech
podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů je
stanovena takto:
a) nepředání dokumentu ve formě věcné zprávy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 0,01% za
každý započatý den prodlení s předáním dokumentu až do doby jeho doručení sjednaným
způsobem;
b) dokument „Věcná zpráva o užití dotace“ nebude předán řádně, nebude obsahovat
požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve výši 10 % z celkové
výše dotace;
c) za nedodržení povinnosti publicity dle článku III. písm. k) smlouvy odvod ve výši 10 %
z celkové výše dotace;
d) neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem ve výši 10 % z celkové výše dotace.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými a účinnými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o rozpočtových pravidlech a dále pak
příslušnými ustanoveními správního řádu.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a číslovaného
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1
(jeden) měsíc ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to v souladu
s § 166 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, poskytovatel obdrží tři
stejnopisy a příjemce jeden. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka
poskytovatele v pravém horním rohu každé strany textu stejnopisu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí poskytovatel.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat,
a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a
veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

V Praze dne:

….…………………….
poskytovatel

….…………………….
příjemce

….…………………….
příjemce

Důvodová zpráva
Společnost s ručením omezeným – LearnTube s.r.o., se sídlem Parmská 359, Horní Měcholupy,
109 00 Praha 10, požádala hl. m. Prahu – prostřednictvím člena Rady hl. m. Prahy Víta Šimrala – o
poskytnutí finančních prostředků na zajištění přípravy rozhraní a dostatečné uživatelské podpory
žákům základních a středních škol pro vzdělávací portál LearnTube.cz (dále jen „projekt“).
Zpřístupnění portálů žákům základních a středních škol bude sloužit v době uzavření základních a
středních škol z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. Cílem je podpora žáků při přípravě na
přijímací zkoušky na střední školy a také žákům středních škol při jejich přípravě k maturitní zkoušce.
Navrhovaná podpora:
Odbor školství, mládeže a sportu MHMP může pro projekt alokovat částku v požadované výši
200 tis. Kč. Pro poskytnutí dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové individuální dotace (dále jen „smlouva“) budou v případě schválení této dotace poskytnuty
finanční prostředky z kapitoly 0461 Školství a mládež, OdPa 3299, pol. 52, ORG 0096112 –
individuální dotace – školství. V rámci tohoto materiálu je proveden přesun finančních prostředků
z ORG 0096103 – koncepce školství.
Zpracovateli žádosti o individuální dotaci není známo, že by LearnTube s.r.o. čerpal jakoukoliv
podporu z rozpočtu hlavního města Prahy.
Doplňující technické informace:
Neinvestiční účelová individuální dotace je poskytována mimo režim grantového řízení hl. m. Prahy
z důvodu neexistence příslušného grantového schématu, do kterého by bylo možné soutěž zařadit a na
základě mimořádného stavu spjatého s plošným uzavřením škol na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví.
Příprava smlouvy je v souladu s Pravidly pro uzavírání smluv, které byly schváleny usnesením Rady
HMP č. 1274 ze dne 17. 8. 2010.
V případě schválení smlouvy v Radě hl. m. Prahy bude do smlouvy doplněno číslo z CES a také
doložka osvědčující schválení této smlouvy Radou hl. m. Prahy.
Finanční částka je poskytována jako podpora malého rozsahu podle Nařízení Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis (Úř. věst.
L 352, 24. 12. 2013), s čímž příjemce souhlasí.
Žádost splňuje podmínky dané ustanovením § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je k nahlédnutí u zpracovatele.
Příloha k důvodové zprávě č. 1: žádost doručená dne 9. 4. 2020
Příloha k důvodové zprávě č. 2: doplnění žádosti ze dne 8. 4. 2020, doručené dne 30. 4. 2020

