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U S N E S E N Í
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Zřízení Fondu sociálního Zastupitelstva městské části Praha 3 a vzorové 
smlouvy k poskytnutí finančního daru, bezúročné zápůjčky a návratné 
finanční výpomoci z tohoto fondu

Zastupitelstvo městské části

I. z ř i z u j e
1. Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3

II. s c h v a l u j e
1. Zásady Fondu sociálního Zastupitelstva městské části Praha 3, jejichž znění je přílohou 

č. 1 tohoto usnesení
2. vzorovou darovací smlouvu k Fondu sociálnímu Zastupitelstva městské části Praha 3, 

jejíž znění je přílohou č. 2 tohoto usnesení
3. vzorovou smlouvu o zápůjčce k Fondu sociálnímu Zastupitelstva městské části Praha 

3, jejíž znění je přílohou č. 3 tohoto usnesení
4. vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci k Fondu 

sociálnímu Zastupitelstva městské části Praha 3, jejíž znění je přílohou č. 4 tohoto 
usnesení

Jiří Ptáček 
starosta městské části
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I. 

Pojmy 

 

Pokud se v textu dále uvádí: 

a) “Fond sociální”, jedná se o Fond sociální Zastupitelstva městské části Praha 3, 

b) “MČ Praha 3”, jedná se o městskou část Praha 3, 

c) “RMČ Praha 3“, jedná se o Radu městské části Praha 3, 

d) “ZMČ Praha 3”, jedná se o Zastupitelstvo městské části Praha 3. 

 

II. 

Právní rámec poskytování darů, bezúročných zápůjček a návratných finančních výpomocí 

 

Fond sociální je zřízen v souladu s uvedenými právními normami:  

a) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

b) 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 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

c) zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

e) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

f) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. 

Tvorba Fondu sociálního 

 

Fond sociální je tvořen přídělem z rozpočtu MČ Praha 3 na běžný rok, mimořádným přídělem 

z rozpočtu MČ Praha 3 schváleným ZMČ Praha 3, přijatými dary od fyzických i právnických osob, 

včetně zahraničních a přebytkem hospodaření Fondu sociálního z předchozích let. 

 

 IV. 

Cíle a poslání Fondu sociálního 

 

Fond sociální je zřízen MČ Praha 3 za účelem poskytování finančních prostředků na pomoc 

občanům MČ Praha 3, kteří se ocitli v akutní, mimořádně nepříznivé zdravotní či sociální situaci, 

a vyčerpali veškeré možnosti jejího řešení. 

 

V. 

Podmínky čerpání Fondu sociálního 

 

1) Předpokladem poskytnutí finančního daru, bezúročné zápůjčky či návratné finanční 

výpomoci z Fondu sociálního je vyčerpání veškerých dostupných možností řešení vzniklé 

mimořádné situace ze strany žadatele, přičemž záměrem MČ Praha 3 je v nastalé 

mimořádné situaci prostřednictvím Fondu sociálního pomoci zejména těm, kteří by jinak 

zůstali bez pomoci či pro které by jinak dostupné možnosti řešení nebyly řešením vhodným 

či dostatečným. 
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2) Poskytované finační dary a bezúročné zápůjčky nejsou účelově vázány. Návratné finanční 

výpomoci lze poskytnout pouze na předem stanovený účel v rámci vyhlášeného programu, 

případně na účel určený a náležitě odůvodněný v žádosti žadatele. 

3) Finanční dar z Fondu sociálního může MČ Praha 3 poskytnout v částce nejvýše 50.000 Kč 

v kalendářním roce jedné osobě. 

4) Bezúročnou zápůjčku z Fondu sociálního může MČ Praha 3 poskytnout v částce nejvýše 

50.000 Kč v kalendářním roce jedné osobě. 

5) Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálního může MČ Praha 3 poskytnout v částce 

nejvýše 50.000 Kč v kalendářním roce jedné osobě. 

 

VI. 

Všeobecné zásady poskytnutí finančních prostředků 

 

1) Zaměstnanec Odboru sociálních věcí provede kontrolu formálních náležitostí žádosti 

o poskytnutí finančních prostředků a zkontroluje, zda žádost splňuje podmínky čerpání 

Fondu sociálního dle těchto zásad. 

2) Odbor sociálních věcí, případně Komise pro sociální politiku, posoudí žádost z hlediska 

vyčerpání veškerých možností jiného řešení a doporučí žádost k schválení/neschválení. 

3) Zaměstnanec Odboru sociálních věcí připraví podklady pro jednání RMČ Praha 3, ZMČ 

Praha 3, případně Komise pro sociální politiku, týkající se čerpání Fondu sociálního. 

4) Komise pro sociální politiku, nebo vedoucí Odboru sociálních věcí společně se členem 

RMČ Praha 3 odpovědným za sociální politiku, doporučí formu poskytnutí finančních 

prostředků, tj. poskytnutí finančního daru, bezúročné zápůjčky, nebo návratné finanční 

výpomoci. 

5) Rozhodnutí RMČ Praha 3, případně ZMČ Praha 3, o zamítnutí žádosti o poskytnutí 

finančních prostředků z Fondu sociálního je konečné. Na poskytnutí finančních prostředků 

z Fondu sociálního není právní nárok. 

6) Proces rozhodování o poskytnutí finančních prostředků z Fondu sociálního nemá povahu 

správního řízení a proti rozhodnutí o žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

sociálního nelze podat žádný opravný prostředek. 

 

VII. 

Řízení o poskytnutí finančního daru 

 

1) Na základě doporučení Komise pro sociální politiku, nebo na základě společného 

doporučení vedoucího Odboru sociálních věcí a člena RMČ Praha 3 odpovědného za 

sociální politiku, schvaluje RMČ Praha 3 poskytnutí finančního daru z Fondu sociálního. 

2) Odbor ekonomický vyhotoví návrh darovací smlouvy dle příslušného vzorového textu. 

3) Odmítne-li žadatel podepsat darovací smlouvu připravenou dle odst. 2) tohoto článku, 

nebude mu finanční dar z Fondu sociálního poskytnut. 

4) Oznámení o přijatém rozhodnutí o žádosti o poskytnutí finančního daru zašle pověřený 

zaměstnanec Odboru ekonomického žadateli písemně do 3 týdnů od přijetí rozhodnutí, 

a to včetně výzvy k podpisu smlouvy v případě schválení žádosti. 
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VIII. 

Řízení o poskytnutí bezúročné zápůjčky 

 

1) Na základě doporučení Komise pro sociální politiku, nebo na základě společného 

doporučení vedoucího Odboru sociálních věcí a člena RMČ Praha 3 odpovědného za 

sociální politiku, schvaluje ZMČ Praha 3 poskytnutí bezúročné zápůjčky z Fondu 

sociálního. V rozhodnutí o schválení bezúročné zápůjčky bude stanovena doba splatnosti, 

způsob a výše splátek. 

2) Odbor ekonomický vyhotoví návrh smlouvy o zápůjčce dle příslušného vzorového textu. 

3) Odmítne-li žadatel podepsat smlouvu o zápůjčce připravenou dle odst. 2) tohoto článku, 

nebude mu bezúročná zápůjčka z Fondu sociálního poskytnuta. 

4) Oznámení o přijatém rozhodnutí o žádosti o poskytnutí bezúročné zápůjčky zašle pověřený 

zaměstnanec Odboru ekonomického žadateli písemně do 3 týdnů od přijetí rozhodnutí, 

a to včetně výzvy k podpisu smlouvy v případě schválení žádosti. 

 

IX. 

Řízení o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

1) Návratná finanční výpomoc může být poskytnuta z Fondu sociálního na základě žádosti 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci, která obsahuje alespoň: 

- jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o návratnou finanční 

výpomoc, a je-li žadatel podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

- požadovanou částku, 

- účel, na který žadatel chce návratnou finanční výpomoc použít, 

- dobu, v níž má být dosaženo účelu, lhůtu pro navrácení poskytnutých peněžních 

prostředků a výši jednotlivých splátek, 

- odůvodnění žádosti, 

- seznam případných příloh žádosti, 

- den vyhotovení žádosti 

- podpis žadatele nebo osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě 

plné moci i plnou moc. 

2) Na základě doporučení Komise pro sociální politiku, nebo ná základě společného 

doporučení vedoucího Odboru sociálních věcí a člena RMČ Praha 3 odpovědného za 

sociální politiku, schvaluje RMČ Praha 3 poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu 

sociálního. V rozhodnutí o schválení návratné finanční výpomoci bude stanovena doba 

splatnosti, způsob a výše splátek.  

3) Odbor ekonomický vyhotoví návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci dle příslušného vzorového textu. 

4) Odmítne-li žadatel podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci připravenou dle odst. 3) tohoto článku, nebude mu návratná finanční výpomoc 

poskytnuta. 

5) Oznámení o přijatém rozhodnutí o žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci zašle 

pověřený zaměstnanec Odboru ekonomického žadateli písemně do 3 týdnů od přijetí 

rozhodnutí, a to včetně výzvy k podpisu smlouvy v případě schválení žádosti. 
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X. 

Uzavření smlouvy 

 

1) Finanční dary jsou poskytovány na základě darovací smlouvy podle ustanovení § 2055 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Bezúročné zápůjčky jsou poskytovány na základě smlouvy o zápůjčce podle ustanovení 

§ 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Návratné finanční výpomoci jsou poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

XI. 

Hospodaření a kontrola čerpání Fondu sociálního 

 

1) Hospodaření Fondu sociálního zajišťuje Odbor ekonomický, který zajišťuje i převody 

finančních prostředků podle schválených dispozic a na základě uzavřených smluv, sleduje 

čerpání Fondu sociálního a vede účetnictví. 

2) Odbor ekonomický předkládá RMČ čtvrtletně informaci o čerpání Fondu sociálního. 

3) Splátky bezúročných zápůjček a návratných finančních výpomocí jsou příjmem Fondu 

sociálního. Podmínky splácení jsou stanoveny vždy v příslušné smlouvě. 

4) Kontrolu použití finančních prostředků poskytnutých z Fondu sociálního provádí 

namátkově Odbor kontroly. 

5) Odbor sociálních věcí předkládá na každé jednání Komise pro sociální politiku přehled o 

přijatých žádostech a poskytnutých darech, bezúročných zápůjčkách a návratných 

finančních výpomocí a přehled o čerpání Fondu sociálního.   

 

XII. 

Porušení rozpočtové kázně 

 

1) V případě zjištění, že se příjemce dopustil porušení rozpočtové kázně, uvědomí o tom 

Odbor ekonomický příjemce zasláním písemného oznámení o výsledku kontroly. 

K porušení rozpočtové kázné může dojít pouze v rámci poskytnutých návratných 

finančních výpomocí. 

2) Po zaslání oznámení o výsledku kontroly zahájí Odbor ekonomický daňové řízení dle 

zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, o uložení penále 

a odvodu za porušení rozpočtové kázně. 

3) Při vedení daňového řízení bude Odbor ekonomický postupovat v souladu s příslušnými 

právními předpisy; nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak a nebude-li konkrétní 

situace odůvodňovat jiný zákonný postup, bude v daňovém řízení postupováno tak, že: 

- Prvním úkonem v daňovém řízení bude zaslání oznámení o zahájení daňového 

řízení příjemci, ve kterém bude příjemce poučen o možnosti seznámit se s obsahem 

daňového spisu a navrhovat důkazy a tvrdit skutečnosti rozhodné pro předmět 

daňového řízení, k čemuž se mu poskytne přiměřená lhůta. 

- Po uplynutí lhůty uvedené v oznámení o zahájení daňového řízení Odbor 

ekonomický vydá platební výměr, kterým se příjemci uloží povinnost odvést 

neoprávněně použité či zadržené finanční prostředky do rozpočtu, z něhož byly 
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poskytnuty. Podkladem pro vydání platebního výměru může být zejména písemné 

oznámení o výsledku kontroly.  

- V rámci daňového řízení uloží Odbor ekonomický příjemci povinnost zaplatit penále 

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. 

4) Příjmy z odvodu a penále jsou příjmem Fondu sociálního. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení ZMČ Praha 3.  
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Darovací smlouva 
dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli: 

 

Městská část Praha 3 

sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha – Žižkov, Česká republika 

IČO: 00063517 

zastoupena Jiřím Ptáčkem, starostou 

(na straně jedné jako „Dárce“) 

 

a 

 

Jméno a příjmení: _____ 

bytem: _____ 

narozen: _____ 

číslo bankovního účtu: _____ 

(na straně druhé jako „Obdarovaný“)  

 

I. Předmět smlouvy 

I.1 Dárce prohlašuje, že je vlastníkem finančních prostředků ve výši __________ Kč, které 

Dárce spravuje v rámci jím zřízeného Fondu sociálního. 

I.2 Smyslem této darovací smlouvy je poskytnutí finanční pomoci Obdarovanému, který se 

ocitl v akutní, mimořádně nepříznivé situaci.  

I.3 Dárce tímto bezplatně daruje Obdarovanému částku ve výši __________ Kč (dále jen 

„Dar“), a Obdarovaný tento Dar od Dárce přijímá a nabývá do svého vlastnictví. 

 

II. Použití Daru 

II.1 Dar není účelově určený, nicméně Obdarovaný se zavazuje využít poskytnutý Dar 

v souladu s dobrými mravy tak, aby tím nedošlo ke zmaření smyslu této smlouvy. Obdarovaný 

se zejména zdrží použití Daru na účast v hazardních hrách nebo k jakékoliv činnosti v rozporu 

s právními předpisy. 

 

III. Platební podmínky 

III.1 Dárce převede Dar bezhotovostně na bankovní účet Obdarovaného uvedený v záhlaví 

této smlouvy do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. Neuvede-li Obdarovaný bankovní účet, je 
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povinen převzít Dar na Úřadu městské části Praha 3 ve lhůtě 30 dnů ode dne vyrozumění 

o možnosti jeho převzetí. Nepřevezme-li Obdarovaný Dar v uvedené lhůtě, je Dárce oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. 

 

IV. Vrácení Daru 

IV.1 Dárce je oprávněn odvolat Dar a požadovat jeho vrácení, poruší-li Obdarovaný svůj 

závazek dle čl. II.1 této smlouvy a dále v případě, kdy se informace o akutní, mimořádně 

nepříznivé situaci, v níž se Obdarovaný ocitl či měl ocitnout a z nichž Dárce při poskytnutí Daru 

vycházel, ukáží zcela či zčásti jako nepravdivé. 

IV.2 Dárce může odvolat Dar do jednoho roku ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro jeho 

odvolání. 

IV.3 Odvolání Daru je účinné doručením tohoto odvolání Obdarovanému. Účinky doručení pro 

účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud Obdarovaný svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil. Obdarovaný je povinen vrátit Dar nejpozději do 14 dnů od doručení odvolání 

Daru Obdarovanému. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

V.1 Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 3 usnesením č. ___ ze dne ___. 

V.2 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy. 

V.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran, a to 

formou po sobě číslovaných dodatků. To se týká i změny tohoto ustanovení. 

V.4 Za písemnou formu nebude pro účely této smlouvy považována výměna e-mailových, či 

jiných elektronických zpráv. 

V.5 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany. 

V.6 Obdarovaný není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vzniklé z této 

smlouvy. 

V.7 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné či nicotné, 

nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany bez zbytečného 

odkladu dohodou nahradí takové ustanovení smlouvy novým ustanovením platným a účinným, 

které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu. 

V.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. 

V.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Dárce obdrží dvě vyhotovení 

a Obdarovaný jedno vyhotovení. 
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V.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli 

a že nebyla uzavřena za jakéhokoliv nátlaku či tísně ani pod hrozbu násilí nebo lstí. 

V.11 Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 

smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany městské části Praha 

3 uveřejněny, a to i 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). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují 

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

V _____ dne _____ 

 

 

___________________________________

__ 

Městská část Praha 3 

Jiří Ptáček, starosta 

V _____ dne _____ 

 

 

___________________________________

__ 

_______________ 
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Smlouva o zápůjčce 
dle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou níže 

uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli: 

 

Městská část Praha 3 

sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha – Žižkov, Česká republika 

IČO: 00063517 

zastoupena Jiřím Ptáčkem, starostou 

(na straně jedné jako „Zapůjčitel“) 

 

a 

 

Jméno a příjmení: _____ 

bytem: _____ 

narozen: _____ 

číslo bankovního účtu: _____ 

(na straně druhé jako „Vydlužitel“)  

 

I. Předmět smlouvy 

I.1 Zapůjčitel prohlašuje, že je vlastníkem finančních prostředků ve výši __________ Kč, 

které Zapůjčitel spravuje v rámci jím zřízeného Fondu sociálního. 

I.2 Smyslem této smlouvy je poskytnutí finanční pomoci Vydlužiteli, který se ocitl v akutní, 

mimořádně nepříznivé situaci. 

I.3 Zapůjčitel tímto přenechává Vydlužiteli částku ve výši __________ Kč (dále jen 

„Zápůjčka“) k užití dle potřeb Vydlužitele. Vydlužitel tuto Zápůjčku od Zapůjčitele přijímá 

a zavazuje se vrátit Zápůjčku ve výši a v době sjednané v této smlouvě. 

I.4 Smluvní strany se dohodly, že Zápůjčka dle této smlouvy je poskytována jako 

bezúročná. 

 

II. Použití Zápůjčky 

II.1 Zápůjčka není účelově určena, nicméně Vydlužitel se zavazuje využít Zápůjčku v souladu 

s dobrými mravy tak, aby tím nedošlo ke zmaření smyslu této smlouvy. Vydlužitel se zejména 

zdrží použití Zápůjčky na účast v hazardních hrách nebo k jakékoliv činnosti v rozporu 

s právními předpisy. 
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III. Platební podmínky 

III.1 Zapůjčitel převede Zápůjčku bezhotovostně na bankovní účet Vydlužitele uvedený 

v záhlaví této smlouvy do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. Neuvede-li Vydlužitel bankovní 

účet, je povinen převzít Zápůjčku na Úřadu městské části Praha 3 ve lhůtě 30 dnů ode dne 

vyrozumění o možnosti jejího převzetí. Nepřevezme-li Vydlužitel Zápůjčku v uvedené lhůtě, je 

Zapůjčitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

III.2 Vydlužitel je povinen vrátit Zápůjčku Zapůjčiteli ve splátkách dle následujícího 

splátkového kalendáře: 

Číslo splátky Výše splátky Splatnost splátky 

Splátka č. 1                                                 

Splátka č. 2                                                 

Splátka č. 3                         

Splátka č. 4                          

…   

 

III.3 Splátky dle čl. III.2 této smlouvy je Vydlužitel povinen převést bezhotovostně na 

bankovní účet Zapůjčitele č. _____________/____ a uvést variabilní symbol ______________ 

nejpozději do dne splatnosti dané splátky nebo je povinen zaplatit splátku na pokladně Úřadu 

městské části Praha 3 v úředních hodinách nejpozději v den splatnosti dané splátky s uvedením 

totožného variabilního symbolu. Splátka se považuje za zaplacenou řádně a včas, pokud je celá 

její výše připsána na bankovním účtu Zapůjčitele nebo uhrazena na pokladně Úřadu městské 

části Praha 3 v celé výši a ke dni splatnosti dané splátky. 

 

IV. Odstoupení od smlouvy 

IV.1 V případě podstatného porušení této smlouvy jednou ze stran může druhá strana 

odstoupit od smlouvy. 

IV.2 Odstoupení od smlouvy je účinné doručením tohoto odstoupení druhé smluvní straně. 

IV.3 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

i) porušení závazku Vydlužitele dle čl. II.1 této smlouvy; 

ii) pokud Vydlužitel nezaplatí alespoň dvě splátky dle čl. III.2 této smlouvy řádně 

a včas; 

iii) pokud se Vydlužitel ocitne v prodlení s úhradou jakékoliv splátky dle čl. III.2 této 

smlouvy přesahujícím tři měsíce; 

iv) uvedení nepravdivých informací o akutní, mimořádně nepříznivé situaci, v níž se 

Vydlužitel ocitl či měl ocitnout, a z nichž Zapůjčitel při rozhodování o poskytnutí 

Zápůjčky Vydlužiteli vycházel. 
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IV.4 V případě odstoupení od smlouvy je Vydlužitel povinen bezodkladně vrátit Zapůjčiteli 

poskytnutou Zápůjčku či její dosud nesplacenou část, nejpozději však do 14 dnů ode dne 

doručení odstoupení od smlouvy. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, 

pokud Vydlužitel svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

V.1 Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 3 usnesením č. ___ 

ze dne ___. 

V.2 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy. 

V.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran, a to 

formou po sobě číslovaných dodatků. To se týká i změny tohoto ustanovení. 

V.4 Za písemnou formu nebude pro účely této smlouvy považována výměna e-mailových, či 

jiných elektronických zpráv. 

V.5 K zániku závazku zřízeného touto smlouvou může dojít rovněž na základě písemné 

dohody smluvních stran. 

V.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany. 

V.7 Vydlužitel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vzniklé z této smlouvy. 

V.8 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné či nicotné, 

nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany bez zbytečného 

odkladu dohodou nahradí takové ustanovení smlouvy novým ustanovením platným a účinným, 

které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu. 

V.9 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. 

V.10 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Zapůjčitel obdrží dvě 

vyhotovení a Vydlužitel jedno vyhotovení. 

V.11 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli 

a že nebyla uzavřena za jakéhokoliv nátlaku či tísně ani pod hrozbu násilí nebo lstí. 

V.12 Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 

smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany městské části Praha 

3 uveřejněny, a to i 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). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují 

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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V _____ dne _____ 

 

___________________________________

__ 

Městská část Praha 3 

Jiří Ptáček, starosta 

V _____ dne _____ 

 

___________________________________

__ 

_______________ 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci 

dle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, a dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli: 

 

Městská část Praha 3 

sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha – Žižkov, Česká republika 

IČO: 00063517 

zastoupena Jiřím Ptáčkem, starostou 

číslo bankovního účtu: _____ 

(na straně jedné jako „Poskytovatel“) 

 

a 

 

Jméno a příjmení: _____ 

bytem: _____ 

narozen: _____ 

číslo bankovního účtu: _____ 

(na straně druhé jako „Příjemce“)  

 

I. Předmět smlouvy 

I.1 Poskytovatel prohlašuje, že je vlastníkem finančních prostředků ve výši __________ Kč, 

které Poskytovatel spravuje v rámci jím zřízeného Fondu sociálního. 

I.2 Smyslem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu § 10a odst. 

5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, Příjemci, který se ocitl v akutní, mimořádně nepříznivé situaci. 

I.3 Poskytovatel tímto poskytuje Příjemci částku ve výši __________ Kč (dále jen 

„Návratná finanční výpomoc“) k účelu uvedenému níže. Příjemce tuto Návratnou finanční 

výpomoc od Poskytovatele přijímá a zavazuje se ji vrátit ve výši a v době sjednané v této 

smlouvě. 

I.4 Smluvní strany se dohodly, že Návratná finanční výpomoc dle této smlouvy je 

poskytována jako bezúročná. 

 

II. Účel Návratné finanční výpomoci 

II.1 Návratná finanční výpomoc je účelově určena žádostí Příjemce ze dne ___________ 

doručenou Poskytovateli, a je tak určena k _____________________. 

Příloha č.4 usnesení č.205 ze dne 27.10.2020 - Vzorová smlouva o návratné finanční výpomoci



  2/4 

II.2 Uvedený účel musí být Příjemcem splněn nejpozději do ________. 

III. Platební a jiné podmínky 

III.1 Poskytovatel převede Návratnou finanční výpomoc jednorázově a bezhotovostně na 

bankovní účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. 

Neuvede-li Příjemce bankovní účet, je povinen převzít Návratnou finanční výpomoc na Úřadu 

městské části Praha 3 ve lhůtě 30 dnů ode dne vyrozumění o možnosti jejího převzetí. 

Nepřevezme-li Příjemce Návratnou finanční výpomoc v uvedené lhůtě, je Poskytovatel 

oprávněn tuto smlouvu vypovědět. 

III.2 Příjemce je povinen vrátit Návratnou finanční výpomoc Poskytovateli ve splátkách dle 

následujícího splátkového kalendáře: 

Číslo splátky Výše splátky Splatnost splátky 

Splátka č. 1                                      

Splátka č. 2                                      

Splátka č. 3   

Splátka č. 4   

…   

 

III.3 Splátky dle čl. III.2 této smlouvy je Příjemce povinen převést bezhotovostně na bankovní 

účet Poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy a uvést variabilní symbol ______________ 

nejpozději do dne splatnosti dané splátky nebo je povinen zaplatit splátku na pokladně Úřadu 

městské části Praha 3 v úředních hodinách nejpozději v den splatnosti dané splátky s uvedením 

totožného variabilního symbolu. Splátka se považuje za zaplacenou řádně a včas, pokud je celá 

její výše připsána na bankovním účtu Poskytovatele nebo uhrazena na pokladně Úřadu městské 

části Praha 3 v celé výši a ke dni splatnosti dané splátky. 

III.4 Příjemce je povinen Návratnou finanční výpomoc nebo její část, kterou nevyužije k účelu 

dle čl. II.1 této smlouvy, bezodkladně vrátit Poskytovateli, nejpozději však ve lhůtě pro 

předložení finančního vypořádání dle čl. III.5 této smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní 

účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na pokladně Úřadu městské části 

Praha 3 v úředních hodinách. 

III.5 Příjemce je povinen předložit Poskytovateli finanční vypořádání Návratné finanční 

výpomoci ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy má být dosažen uvedený účel dle čl. II.2 této 

smlouvy. Finanční vypořádání musí obsahovat přehled o čerpání a použití Návratné finanční 

výpomoci a o vrácení nevyužité části Návratné finanční výpomoci pro účel dle čl. II.1 do 

rozpočtu Poskytovatele. Nezbytnou součástí finančního vypořádání je soupis všech účetních 

dokladů prokazujících celkové náklady hrazené z poskytnuté Návratné finanční výpomoci, a to 

včetně těchto dokladů a dokladů o zaplacení těchto nákladů. 

III.6 Případné prodlení s předložením finančního vypořádání Návratné finanční výpomoci dle 

čl. III.5 této smlouvy, které nepřesáhne 3 měsíce, nebude považováno za porušení rozpočtové 
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kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

III.7 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně písemně oznámit změnu nebo zrušení 

bankovního účtu druhé smluvní straně. 

III.8 Poskytovatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností Příjemce dle této smlouvy včetně 

kontroly, zda je Návratná finanční výpomoc používána k účelu dle čl. II.1 této smlouvy. Příjemce 

je povinen poskytnout Poskytovateli pro účely kontroly veškerou součinnost. 

III.9 Příjemce je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost také při kontrole ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předložení potřebné dokumentace, a to kdykoliv 

až po dobu 5 let od užití Návratné finanční výpomoci, po kterou je Příjemce povinen uchovávat 

účetní doklady a záznamy. Povinnost k poskytnutí součinnosti platí i pro Příjemce, který není 

povinen vést účetnictví. 

 

IV. Ukončení smlouvy 

IV.1 K zániku závazku zřízeného touto smlouvou může dojít na základě písemné dohody 

smluvních stran. 

IV.2 V případě porušení jakékoliv povinnosti Příjemce dle této smlouvy či právních předpisů 

může Poskytovatel tuto smlouvu vypovědět. 

IV.3 Výpověď smlouvy je účinná doručením této výpovědi Příjemci. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud Příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení 

zmařil. Příjemce je povinen vrátit Návratnou finanční výpomoc či její dosud nesplacenou část 

Poskytovateli nejpozději do 14 dnů od doručení výpovědi Příjemci. 

IV.4 Porušením smlouvy se rozumí zejména: 

i) použití Návratné finanční výpomoci v rozporu s účelem dle čl. II.1 této smlouvy; 

ii) pokud Příjemce nezaplatí alespoň dvě splátky dle čl. III.2 této smlouvy řádně a včas; 

a 

iii) uvedení nepravdivých informací o akutní, mimořádně nepříznivé situaci, v níž se 

Příjemce ocitl či měl ocitnout, a z nichž Poskytovatel při rozhodování o poskytnutí 

Návratné finanční výpomoci Příjemci vycházel. 

IV.5 Smluvní strany jsou oprávněny zrušit smlouvu z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. 

b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

IV.6 Nevrátí-li Příjemce Návratnou finanční výpomoc řádně a včas, stanou se tyto finanční 

prostředky zadrženými ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

V.1 Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 3 usnesením č. ___ ze dne ___. 

V.2 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

V.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran, a to 

formou po sobě číslovaných dodatků. To se týká i změny tohoto ustanovení. 

V.4 Za písemnou formu nebude pro účely této smlouvy považována výměna e-mailových, či 

jiných elektronických zpráv. 

V.5 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany. 

V.6 Příjemce není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vzniklé z této smlouvy. 

V.7 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné či nicotné, 

nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany bez zbytečného 

odkladu dohodou nahradí takové ustanovení smlouvy novým ustanovením platným a účinným, 

které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu. 

V.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. 

V.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Poskytovatel obdrží dvě 

vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení. 

V.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli 

a že nebyla uzavřena za jakéhokoliv nátlaku či tísně ani pod hrozbu násilí nebo lstí. 

V.11 Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 

smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany městské části Praha 

3 uveřejněny, a to i 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). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují 

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

V _____ dne _____ 

 

 

___________________________________

__ 

Městská část Praha 3 

Jiří Ptáček, starosta 

V _____ dne _____ 

 

 

___________________________________

__ 

_______________ 
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor sociálních věcí

Předkládané usnesení řeší zřízení Fondu sociálního Zastupitelstva městské části Praha 3 (dále jen „fond“), 
který je zřizován za účelem poskytování finanční pomoci občanům městské části Praha 3, kteří se ocitli v 
akutní tíživé situaci a vyčerpali veškeré možnosti jejího řešení.  
Fond může být tvořen přídělem z rozpočtu MČ Praha 3 na běžný rok, mimořádným přídělem z rozpočtu 
MČ Praha 3 schváleným ZMČ Praha 3, přijatými dary od fyzických i právnických osob, včetně 
zahraničních a přebytkem hospodaření fondu z předchozích let. 
Prostředky z fondu mohou být občanům dle životní situace poskytovány ve formě daru, bezúročné 
zápůjčky nebo návratné finanční výpomoci. Součástí usnesení je i znění vzorových smluv pro všechny tři 
formy poskytnutí finančních prostředků. 
Zřízení fondu bylo projednáno Výborem finančním ZMČ a Komisí pro sociální politiku RMČ a oba 
orgány zřízení fondu doporučili.   
Znění fondu a vzorových smluv bylo zpracováno společností Frank Bold Advokáti, s. r. o. a bylo 
projednáno s odborem ekonomickým Úřadu městské části Praha 3.  
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