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Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České 
kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2022 (dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená na základě § 23a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon“), a v souladu s čl. 3 odst. 10 Zásad programů prevence škod z provozu vozidel, podání 
a hodnocení projektů a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod České kanceláře 
pojistitelů schválených 9. 2. 2021 orgánem České kanceláře pojistitelů - Komisí pro tvorbu 
programů prevence škod a pro rozdělování finančních prostředků (dále jen „Komise“) v souladu 
s § 23b odst. 4 Zákona (dále jen „Zásady“) 
 
mezi smluvními stranami 

 
1. Česká kancelář pojistitelů 

se sídlem:  Milevská 2095/5, 140 00  Praha 4   
zapsána:  u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49763 
IČO:   70099618 
DIČ:  CZ699002538   
bank. spojení: Citibank Europe plc, org. složka, č.ú 2029902103/2600 
zastoupena: Mgr. Janem Matouškem, výkonným ředitelem  
(dále jen „Poskytovatel“), 

   
a 

 
2. Jméno Příjemce 

se sídlem:   
zapsána:  
IČO:   
DIČ:   
bankovní spojení:  
číslo účtu:    
zastoupena:  
(dále jen „Příjemce“)  

 
(oba dále také jen „Smluvní strany“). 

 
 

Čl. I. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí finančních prostředků na účely dle § 23a odst. 3 písm. 

c) nebo d) Zákona a stanovení podmínek pro jejich poskytnutí v souladu se schválenou 
žádostí Příjemce o finanční prostředky z fondu zábrany škod (dále jen „Fond“) na rok 2022, 
které budou použity na realizaci projektu … (dále jen „Projekt“).  

2. Doba realizace Projektu z prostředků z Fondu je: od ... ... 202. do ... ... 202..  
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Čl. II. 
Práva a povinnosti Smluvních stran 

 
1. Smluvní strany se v souladu s § 23a Zákona a Zásadami, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy 

a jsou její nedílnou součástí, dohodly na níže uvedeném způsobu a rozsahu spolupráce 
při plnění předmětu Smlouvy. 

 
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci finanční prostředky z Fondu vytvořené 

a rozdělené dle Zákona na účely a způsobem stanoveným v Zásadách. 
 
3. Příjemce se zavazuje: 

 
a)  použít poskytnuté finanční prostředky jen na realizaci Projektu specifikovaného 

v Čl. I. Smlouvy a v Příloze č. 2, která je její nedílnou součástí, a to výhradně v souladu 
s účelem vyjádřeným v Čl. I. odst. 1 výše a způsobem a při dodržení veškerých povinností 
vyjádřených v této Smlouvě a Zásadách, 
 

b)  předložit písemnou zprávu o průběžném věcném plnění Projektu za každé kalendářní 
pololetí realizace Projektu, tedy I. pololetí kalendářního roku do 31. července 
a za II. pololetí kalendářního roku do 28. února následujícího roku (průběžná zpráva); 
písemná zpráva o průběžném věcném plnění Projektu za poslední kalendářní pololetí 
je zprávou závěrečnou, ve které žadatel uvede m.j. vyhodnocení průběhu celého projektu 
(závěrečná zpráva), 
 

c)  poskytnout Poskytovateli nebo Komisi na písemné vyžádání veškeré informace a doklady 
týkající se použití finančních prostředků z Fondu (zejména za účelem hodnocení 
průběžných a závěrečných zpráv Projektu) a umožnit provedení kontroly použití 
finančních prostředků z Fondu, kdy o zahájení kontroly musí být Příjemce informován 
nejméně 14 dní předem, 
 

d)  poskytnuté nepoužité finanční prostředky vrátit na účet Fondu specifikovaný v záhlaví této 
Smlouvy do 30 kalendářních dnů od závěrečného vyúčtování Projektu, 
 

e)  vhodným způsobem při realizaci Projektu zveřejnit, že byl financován z prostředků 
nebo za přispění finančních prostředků z Fondu, a to podle pravidel uveřejněných 
na stránkách www.fondzabranyskod.cz; Poskytovatel podpisem této Smlouvy dává 
za tímto účelem souhlas s použitím svého loga Příjemcem, 
 

f)  je-li Příjemce osobou povinnou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“), zajistit uveřejnění této Smlouvy v registru smluv 
dle ZoRS ve lhůtě 30 kalendářních dní od podpisu oběma Smluvními stranami, 
k čemuž mu Poskytovatel tímto uděluje souhlas; neprodleně po uveřejnění Smlouvy 
v registru smluv je Příjemce povinen Poskytovatele o této skutečnosti písemně informovat 
a sdělit ID zveřejněné Smlouvy, 
 

g)  je-li Příjemce registrovaným plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), a má nárok na odpočet daně 
při pořízení zboží nebo služeb souvisejících s tímto Projektem v souladu se ZoDPH, 
že poskytnuté finanční prostředky nebudou použity na úhradu DPH související s tímto 
pořízením.  
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Čl. III. 
Způsob plnění 

 
Poskytovatel se v rámci plnění předmětu této Smlouvy zavazuje poukázat Příjemci částku 
ve výši … na bankovní účet Příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to níže 
specifikovaným způsobem: 
 
- platbou ve výši … nejpozději do ... ... 202., 

 
- platbou ve výši … (do 10 pracovních dnů od schválení závěrečné zprávy dle čl. II odst. 

3 písm. b) Poskytovatelem. 
 
 

Čl. IV. 
Ochrana osobních údajů 

 
1. V souvislosti s vedením a správou Fondu mohou být mimo důvody vyplývající z uzavření 

Smlouvy zpracovávány osobní údaje dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), zejm. v případě, pokud si 
Poskytovatel nebo Komise vyžádají veškeré informace a doklady dle Čl. II. odst. 3. písm. c) 
Smlouvy. Pro takový případ se Příjemce zavazuje informovat dotčené subjekty údajů 
o předání těchto informací a dokladů Poskytovateli, pokud by tyto informace a doklady 
obsahovaly osobní údaje ve smyslu GDPR a jiných právních předpisů upravujících ochranu 
osobních údajů. 
 

2. Poskytovatel a Komise tímto v návaznosti na Čl. IV. odst. 1 pověřují Příjemce, aby jejich 
jménem poskytl v souladu s čl. 14 GDPR dotčeným subjektům údajů informaci o zpracování 
osobních údajů Poskytovatelem. Příjemce se zavazuje, že dotčeným subjektům údajů 
informaci poskytne transparentním a prokazatelným způsobem. 

 
3. Poskytovatel se zavazuje, že bude s avizovanými osobními údaji nakládat v souladu s GDPR 

a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů, a totéž zajistí 
i u zpracovatele, kterého pověřil hodnocením průběžných a závěrečných zpráv projektů dle 
Čl. II. odst. 3 písm. b) Smlouvy. S ohledem na uvedené skutečnosti Poskytovatel a zpracovatel 
vzájemně smluvně ošetřili předmětné zpracování osobních údajů tak, aby byla zajištěna 
maximální a adekvátní ochrana těchto osobních údajů. 

 
 

Čl. V. 
Trvání Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

V případě varianty předpokládané ustanovením Čl. II. odst. 3 písm. f) Smlouvy, nabývá 
Smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany kdykoli vzájemně ukončit písemnou dohodou. V takovém 
případě si Smluvní strany vzájemně písemně vyúčtují doposud poskytnutá plnění (ve vztahu 
k doposud poskytnutému plnění ze strany Poskytovatele dle Čl. III. a objemu prostředků ze 
strany Příjemce již použitých nebo dle dohody Smluvních stran v budoucnu použitých 
na realizaci Projektu). Nedílnou součástí písemné dohody o ukončení Smlouvy je ze strany 
Poskytovatele schválené závěrečné vyúčtování Příjemce o použitých poskytnutých 
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prostředcích, nepoužité poskytnuté finanční prostředky je Příjemce povinen vrátit na účet 
Fondu specifikovaný v záhlaví Smlouvy v termínu stanoveném Čl. II. odst. 3 písm. d) Smlouvy. 
 

3. Každá ze Smluvních stran může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 
1 měsíc, jež počíná běžet od prvního 1. dne následujícího měsíce, kdy byla písemná výpověď 
prokazatelně doručena druhé Smluvní straně. Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování 
finančních prostředků z této Smlouvy již k okamžiku doručení výpovědi.  
 

4. Poskytovatel je dále oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby a Smlouva tedy 
zanikne v okamžiku doručení výpovědi Příjemci v případě: 
 
a. porušení povinnosti Příjemce použít poskytnuté finanční prostředky v souladu 

s ustanoveními této Smlouvy a účelem zde vyjádřeným či v případě neprokázání, jak 
a k jakému účelu byly tyto finanční prostředky použity, nebo 

 
b. zahájení insolvenčního řízení či úpadku Příjemce.  
 

5. V případě výpovědi podle odstavce 3 a 4 výše: 
 

a. není Poskytovatel povinen poskytnout jakoukoli část finančních prostředků, které 
nebyly do data ukončení smlouvy poskytnuty,  

b. ve vztahu k již proplacené části finančních prostředků provedou Smluvní strany 
vyúčtování, přičemž nepoužité poskytnuté finanční prostředky je Příjemce povinen 
vrátit na účet Fondu specifikovaný v záhlaví Smlouvy v termínu stanoveném Čl. II. 
odst. 3 písm. d) Smlouvy, a 

c. Příjemce je povinen vrátit Poskytovateli veškeré finanční prostředky, které byly 
použity v rozporu s touto Smlouvou či ve vztahu ke kterým Příjemce neprokázal 
Poskytovateli jejich použití či účel takového použití, a to ve lhůtě 14 kalendářních 
dní ode dne doručení výzvy Poskytovatele Příjemci k vrácení takových finančních 
prostředků. Tuto povinnost vrátit finanční prostředky má Příjemce i v případě, 
že k ukončení Smlouvy nedojde či dojde z jiného důvodu. 

 
6. Pro případ výpovědi Smluvní strany výslovně v souladu s ust. § 2898 zákona číslo 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) sjednávají, že vůči sobě nemají nárok na náhradu 
případné škody vzniklé v souvislosti s výpovědí Smlouvy.  
 

7. V případě porušení povinnosti Příjemce vrátit finanční prostředky podle kteréhokoli ustanovení 
této Smlouvy ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, je Příjemce povinen zaplatit Poskytovateli 
zákonný úrok z prodlení a náklady spojené s vymáháním těchto finančních prostředků. 
 
 

Čl. VI. 
Sankce 

 
1. Příjemce je povinen zaplatit smluvní pokutu odpovídající 10 % výše poskytnutých finančních 

prostředků za každé jednotlivé porušení povinností stanovených Čl. II. odst. 3. písm. a), b), c) 
a d) Smlouvy. 

 
2. V případě porušení povinnosti vrátit finanční prostředky dle Čl. V. odst. 5 písm. c. této Smlouvy 

je Příjemce povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
takové porušení. 
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3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u Příjemce. 
Smluvní strany vylučují § 2050 OZ a výslovně sjednávají, že zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody vzniklé porušením některé povinnosti 
stanovené Smlouvou ze strany Příjemce ani na nárok na zákonné úroky z prodlení dle Čl. V. 
odst. 7 Smlouvy. 

 
 

Čl. VII. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Nastanou-li skutečnosti, které byť i jedné Smluvní straně částečně nebo úplně znemožní plnění 

jejich povinností podle této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny se o tom bez zbytečného 
odkladu písemně informovat. Zároveň jsou Smluvní strany zavázány společně podniknout 
veškeré kroky k překonání překážek plnění Smlouvy.  
 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného 
či neúčinného.  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že Příjemce není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 

 
4. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny v souladu s čl. 8 Zásad pouze písemnou 

formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.  
 
5. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené nebo ze Smlouvy nevyplývající se řídí právními 

předpisy České republiky, zejména OZ. 
 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.  

 
7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné a vážné 

vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci Smlouvy dále prohlašují, že se 
s obsahem Smlouvy seznámili, obsahu porozuměli, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha č. 1:  Zásady programů prevence škod z provozu vozidel, podání a hodnocení projektů 

a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů 
 
Příloha č. 2:  Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu zábrany škod  
 
 
 
 
Ve … dne …      V Praze dne … 
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…………………………………………   ………………………………………… 
 Mgr. Jan Matoušek 
.. výkonný ředitel 
.. Česká kancelář pojistitelů 
  


