
Níže uvedeného dne, měsíce a roku

plzeňský kraj
se sídlem:
k podpisu smlouvy oprávněn:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Bc. Josef Bernard, hejtman
70890366
CZ70890366

na straně jedné jako dárce (dále také jen ,,dárce")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem: Nádražní 2437/2, východní předměstí, 301 00 Plzeň
k podpisu smlouvy oprávněn: plk. Mgr. Pavel Krákora, ředitel
IČO: 75151529
DIČ: CZ75151529
bankovní spojení:
Č. ú.:

na straně druhé jako obdarovaný (dále také jen ,,obdarovaný")

uzavírají na základě ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tuto darovací smlouvu:

DAROVACÍ SMLOUVA
Č. 16022019

l.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelového peněžitého daru (dále též ,,dar") určeného
pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen ,,krajské
ředitelství policie") k přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací
a k zajištění plnění úkolů v rámci integrovaného záchranného systému.

2. Dar bude využit

a) na spolufinancovánI přístroje sekvenátor - genetický analyzátor pracujÍcÍ na principu
kapilární elektroforézy pro službu kriminální policie a vyšetřování, odbor kriminalistické
techniky a expertíz, k objasňování protiprávního jednání,

b) na nákup technického vybavení pro zásahovou jednotku a nákup ochranných prostředků
a osobní vybavenosti zakročujících policistů proti nebezpečným ozbrojeným pachatelům.
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Použití daru

1. Dárce se zavazuje poskytnout finanční dar v celkové výši 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony
korun českých) obdarovanému jako účelový dar, z něhož částka 2.000.000 KČ je určena na
účel uvedený v článku l. odst. 2 písm. a) této smlouvy a částka 1.000.000 KČ je určena na
účel uvedený v článku l. odst. 2 písm. b) této smlouvy.

2. Finanční prostředky na účel uvedený v článku l. odst. 2 písm. a) této smlouvy se poskytují
jako investiční. Finanční prostředky na účel uvedený v článku l. odst. 2 písm. b) této smlouvy
se poskytují jako neinvestiční.

3. Obdarovaný se zavazuje dar přijmout, využít ho k výše uvedenému účelu a splnit podmínky
stanovené touto smlouvou.

4. Obdarovaný je povinen použít dar výše uvedeným způsobem do 31. 12. 2020.

5. Finanční prostředky budou jednorázově připsány na účet obdarovaného ve lhůtě 30 dní
od účinnosti této smlouvy; okamžikem připsání přechází na obdarovaného vlastnické právo
k těmto finančním prostředkům.

l

Publicita daru
1. Obdarovaný se zavazuje při jakékoli formě publicity souvÍsejÍcÍ s použitím daru uvádět

finanční podporu Plzeňského kraje.

2. Obdarovaný se zavazuje s ohledem na charakter účelu daru:

a) viditelně umístit logo Plzeňského kraje na veškeré propagační materiály související
s použitím daru,

b) viditelně a dle pokynů dárce umístit logo Plzeňského kraje
na věci pořízené za darované finanční prostředky.

3. Obdarovaný se zavazuje, že:

a) použije logo Plzeňského kraje výhradně k účelu, ke kterému mu bylo poskytnuto,

b) logo Plzeňského kraje nebude jeho užitím zneváženo a zneužito; zejména že užitím loga
Plzeňského kraje nedojde ke znevážení nebo poškození dobré pověsti nebo dobrého
jména Plzeňského kraje,

C) neposkytne oprávnění užívat logo Plzeňského kraje třetím osobám,

d) bude dodržovat Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užÍvání loga Plzeňského kraje
schválená Radou Plzeňského kraje usnesením č. 3588/11 ze dne 21. 4. 2011,
zveřejněná na portálu Plzeňského kraje.

4. Dohled nad správným a důstojným užíváním loga v souladu s Pravidly Rady Plzeňského
kraje pro užívánÍ loga Plzeňského kraje, obecně závaznými právními předpisy a dobrými
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mravy vykonává Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen ,,KÚPK"). Obdarovaný je povinen
umožnit kontrolu užÍvání loga.

5. Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje a LOGO ke stažení
zde: http://www.kr-p|zensky.cz/cs/c|anek/symbo|y-p|zenskeho-kraje.

lV.
Povinnosti obdarovaného

1. Obdarovaný se zavazuje, že darované finanční prostředky budou využity výhradně
k financování účelu uvedeného v článku l. této smlouvy. Obdarovaný je povinen dar využít
hospodárně. V případě porušení účelovosti či hospodárnosti při použití prostředků daru je
obdarovaný povinen uhradit dárci smluvní pokutu ve výši neoprávněně použité částky.

2. Darované finanční prostředky nebudou obdarovaným poskytnuty jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou s realizací účelu
daru. Pokud by byly prostředky poskytnuty v rozporu s účelem daru, je obdarovaný povinen
uhradit dárci smluvní pokutu ve výši neoprávněně použité částky.

3. Majetek pořízený z prostředků daru nesmí být bez souhlasu dárce po dobu 5 let od
poskytnutí daru převeden na třetí osobu ani pronajat a musí být využíván pro potřeby
krajského ředitelství policie. V případě porušení této povinnosti je obdarovaný povinen
uhradit dárci smluvní pokutu v plné výši částky použité na nákup tohoto majetku.

4. Z poskytnutého daru nelze hradit pojistné, pokuty, penále, náhradu škody, soudní poplatky,
smluvní pokuty, nestanovené touto smlouvou, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení,
správní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů a půjček, dary;
pokud je obdarovaný ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, plátcem
a může uplatnit nárok na odpočet daně, nelze z prostředků daru hradit část nákladů
odpovídajících výši uplatněného nároku na odpočet daně. V případě pochybnosti, zda lze
náklad z prostředků daru hradit či nikoliv, rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně dárce.

5. V případě, že nebude účelu, na který je peněžitý dar určen, dosaženo ani částečně
do 31. 12. 2020, je obdarovaný povinen vrátit dar v plné výši ve lhůtě pro vyúčtování.

6. Obdarovaný je dále povinen dar vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž základě byl
dar poskytnut, byly neúplné nebo nepravd ivé. Pokud by se jednalo o nedovolenou veřejnou
podporu, je obdarovaný povinen dar v plné výši vrátit včetně úroku podle pravidel o veřejné
podpoře.

7. Smluvní pokuty dle této smlouvy uhradí obdarovaný dárci na základě písemné výzvy dárce.

8. V případě vzniku důvodů pro vrácení daru či placení smluvní pokuty poukáže obdarovaný
příslušnou částku na účet dárce, v roce poskytnutí daru na

pobočka Plzeň, jinak na
pobočka Plzeň. Variabilním symbolem bude IČO

obdarovaného.

9. Obdarovaný je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy se dozví o změnách, písemně oznámit KÚPK veškeré změny nebo skutečnosti,
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které by mohly mít vliv na realizaci účelu daru, případnou platbu smluvní pokuty či vrácení
daru, včetně změn údajů o obdarovaném (změna IČO, bankovního čísla, změna osoby
oprávněné jednat jménem obdarovaného atd.).

10. Obdarovaný souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zveřejnění smlouvy v registru smluv
zajistí dárce. Dárce je oprávněn materiály získané v souvislosti s poskytnutím daru
(např. fotodokumentaci) včetně materiálů poskytnutých obdarovaným použít pro své potřeby
(zejména k propagaci).

11. Poskytnutím daru se nezakládá nárok na poskytnutí dalšího daru.

12. Dárce je oprávněn provádět prostřednictvím KÚPK kontrolu užití účelového daru.
Obdarovaný je povinen poskytnout dostatečnou součinnost, zejména bezodkladně doložit
požadované dokumenty.

V.
Vyúčtování

1. Obdarovaný je povinen vést evidenci o použití daru a doložit tuto evidenci doklady splňujIchni
charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví.

2. Obdarovaný je povinen předložit dárci závěrečnou zprávu o vyúčtování peněžitého
účelového daru dle přílohy této smlouvy ve lhůtě do 31. 1. 2021. V případě, že vyúčtování
nebude ani v dodatečné lhůtě stanovené dárcem poskytnuto řádně, je obdarovaný povinen
uhradit dárci smluvní pokutu v plné výši daru, popřípadě ve výši částky nedoložené
vyúčtováním.

3. Vyúčtování poskytnutého účelového peněžitého daru z rozpočtu Plzeňského kraje musí
obsahovat:

a) vyplněnou a podepsanou závěrečnou zprávu o vyúčtování peněžitého účelového daru
poskytnutého z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2019, jejíž formulář tvoří přílohu
této smlouvy,

b) doklady prokazující splnění povinností obdarovaného vyp|ývajících z této smlouvy,
zejména

- kopie faktur a účtenek týkajících se účelového peněžitého daru,
- kopie dodacích listů, předávacích protokolů a podobných dokladů,
- výpisy z bankovního účtu,
- fotodokumentaci umístění loga Plzeňského kraje,
- kopie smluv v případě spolufinancování dalším subjektem.
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VI.
Závěrečná ustanoveni

1. Poskytnutí účelového finančního daru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského
kraje č. 879/18 ze dne 17. 12. 2018 die ust. § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení).

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdarovaný i dárce obdrží
po dvou. Nedílnou součástí smlouvy je příloha, formulář závěrečné zprávy.

4. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlasenI smluvních
stran, a to písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle
a že obě smluvní strany souhlasí s jejím obsahem.

6. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost celé
smlouvy.

Plzeň dne 2:3 -05- 2019 Plzeň dne 2 2 -05- 2019

Za obdarovaného: Za dárce:

pIk. Mgr. Pavel Krákora
ředitel
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Č. j.:
Spis. zn.:
Počet listů:
Počet listů přIloh:
Číslo výtisku:

Za správnost:

Právník:

Kompetence na
základě:

PK-BKŘ/1550/18
ZN/69/BKŘ/18
3
1/1
1

vedoucí odboru bezpečnosti
a krizového řízení

UsnesenI,ZPK č. 879/18 ze dne 17. 12. 2018

Rozdě|ovník:
výtisk č. 1 a 2 křp pk
výtisk č. 3 okře
výtisk č. 4 obkř
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Příloha ke smlouvě č 16022019

Termín předložení vyúčtování peněžitého daru: 31. 1. 2021

Závěrečná zpráva o vyúčtování peněžitého účelového daru
poskytnutého z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2019

Obdarovaný
Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň

IČO.' 75151529

Číslo smlouvy
(viz darovací smlouva).'

1. Čerpání finančního daru
" " vý"še poskytnutého účelového Celková částka vyčerpaného ' Vráceny nevyčerpané finanční

peněžitého daru z rozpočtu PK: a vyúčtovaného peněžitého daru prostředky ve výši:

3.000.000 Kč

2. Poměr investičních a neinvestičních výdajů hrazených z prostředků finančního daru
výše investičních výdajů í/ýši neinvestič"ních výdajů

2.000.000 Kč 1.000.000 Kč

3. Popis použití peněžitého daru: ...
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Č. j.:
Spis. zn.:
Počet listů:
Počet listů příloh:
Číslo výtisku:

Za správnost:

Právník:

Kompetence na
základě:

PK-BKŘ/1550/18
ZN/69/BKŘ/18
3
1/1
1

vedoucí odboru bezpečnosti
a krizového řizeni
J

Usneseni, ZPK č. 879/18 ze dne 17. 12. 2018

Rozděbvník:
výtisk č. 1 a 2 křp pk
výtisk č. 3 okře
výtisk č. 4 obkř
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