
Číslo smlouvy: ZZSPK -1583/2019

NET4GAS, s.r.o.
Se sídlem: Na Hřebenech 111718/8, 14021 Praha 4 - Nusle, Česká republika
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 108316
Zastoupená: Andreasem Rauem, jednatelem, a Ing. Radkem Benčíkem, MBA, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, Č. ú.:
E-mail:

Reg. číslo smlouvy: 1719000349

dále jen "Dárce" - na straně jedné

a

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
IČ:45333009
DIČ: CZ45333009
Zastoupená: MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu Pr, vložce 684
Bankovní spojení: ČSOB, Č. ú.:
E-mail

dále jen "Obdarovaný" - na straně druhé

(Dárce a Obdarovaný společně rovněž jako "Smluvní strany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Darovací smlouvu

(dále jen "Smlouva")

dle ustanovení § 2055 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.
Preambule

1. Dárce je provozovatelem přepravní soustavy plynu v České republice.

2. Obdarovaný je poskytovatelem zdravotní služby, která je definována v zákoně Č. 374/2011 Sb.

3. Smluvní strany se dohodly na poskytnutí daru za podmínek uvedených v této Smlouvě.



Článek II.
Předmět smlouvy

1. Dárce se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Obdarovanému finanční dar ve výši:

500000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) (dále jen "DarU), v rámci programu NET4GAS
Blíž regionům, a to na projekt označovaný Obdarovaným jako "Pořízení vozidla RV".

2. Poskytnutí Daru bylo schváleno grantovou komisí Dárce na základě žádosti Obdarovaného
o dar z grantového programu Dárce.

3. Obdarovaný prohlašuje, že tento Dar přijímá.

4. Obdarovaný ve smyslu ust. § 27 odst. 6 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijímá dar do vlastnictví svého zřizovatele,
a ten jej v souladu s ust. § 27 odst. 7 písmo d) zákona Č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a čI. VI. odst. 9 Zřizovací listiny této zřizované příspěvkové organizaci předává do
jejího vlastnictví k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena. Obdarovaný se zavazuje
poskytnutý dar použít v souladu se svými cíli a posláním.

5. Obdarovaný je příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem, přičemž
bezúplatný příjem, který je předmětem této smlouvy, je od daně z příjmů osvobozen v souladu
s ust. § 19b odst. 2 písmo b) bod 3. zákona o daních z příjmů.

6. Obdarovaný nemá právní povinnost poskytnout za dar jakoukoli protihodnotu.

Článek III.
Podmínky užití Daru

1. Smluvní strany se dohodly na stanovení následujících podmínek užití Daru:

a. Obdarovaný se zavazuje použít Dar způsobem vyhovujícím Pravidlům grantového
programu Dárce, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;

b. Obdarovaný se zavazuje použít Dar výlučně v souladu s účelem uvedeným v žádosti
o dar z grantového programu Dárce, na jejímž základě Dárce rozhodlo udělení daru,
a jejíž kopie tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy;

C. Obdarovaný se zavazuje zajistit naplnění výše uvedeného účelu užití Daru po celou
dobu stanovenou v této Smlouvě;

d. Obdarovaný se dále zavazuje doložit Dárci čerpání Daru na formuláři závěrečné
zprávy o doložení čerpání Daru z grantového programu Dárce, jež tvoří přílohou č. 3
této Smlouvy, a to do 30. 6. 2020;

e. Obdarovaný umožní Dárci, na jeho požádání, nahlédnout do účetnictví a dalších
podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu, způsob a výši čerpání Daru
a následně zjistit užití věcí a práv z tohoto Daru pořízených;

f. Obdarovaný se dále zavazuje poskytnout Dárci na jeho požádání součinnost pro účely
prokázání splnění podmínek odečtu Daru (darované částky) od základu daně z příjmů
Dárce ve smyslu zákona Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek IV.
Vrácení daru

1. V případě, že Obdarovaný nesplní kteroukoliv z podmínek stanovených v článku III. této
Smlouvy, zavazuje se Obdarovaný Dar vrátit Dárci, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti)
kalendářních dní ode dne, kdy byl Obdarovaný Dárcem v souladu s touto Smlouvou písemně
k vrácení Daru vyzván.
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2. Obdarovaný je dále ve stejné lhůtě jako dle předchozího odstavce povinen vrátit Dar Dárci
na základě jeho písemné výzvy v případě, že

a. vůči majetku Obdarovaného bylo zahájeno insolvenční řízení; a/nebo
b. insolvenční návrh na prohlášení byl zamítnut pro nedostatek majetku Obdarovaného;

a/nebo
c. Obdarovaný vstoupí do likvidace; a/nebo
d. Obdarovaný je pravomocně shledán vinným trestným činem; a/nebo
e. Obdarovaný poruší povinnost mlčenlivosti dle článku VI. této Smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

1. Částku sjednanou v čí, II. této Smlouvy poukáže Dárce na účet Obdarovaného uvedený
v záhlaví této Smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, přičemž za den
předání Daru se rozumí den odepsání finanční částky z bankovního účtu Dárce ve prospěch
bankovního účtu Obdarovaného.

Článek VI.
Mlčenlivost

1. Předmětem ochrany a utajení před třetími osobami jsou veškeré informace tvořící obchodní
tajemství kterékoli ze Smluvních stran této Smlouvy, jakékoli další informace finančního,
obchodního, ekonomického, provozního či technického charakteru týkající se kterékoli
Smluvní strany, veškeré informace, které se Smluvní strany dozvěděly při jednání o uzavírání
této Smlouvy či z dokumentů, k nimž získaly přístup při plnění této Smlouvy, a veškeré
informace obsažené v této Smlouvě (dále jen "Důvěrné informace").

2. Smluvní strany se zavazují uchovávat Důvěrné informace v tajnosti a zachovávat o nich
mlčenlivost. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují Důvěrné informace neprozrazovat či
neumožnit přístup k Důvěrným informacím jakékoli třetí osobě, a nevyužívat Důvěrné
informace k jiným účelům, než je upraveno v této Smlouvě, to vše s výjimkou případů, kdy se
jedná o zpřístupnění Důvěrných informací:

a. vyžadované právními předpisy; a/nebo
b. vyžadované příslušným orgánem veřejné moci; a/nebo
c. předem písemně schválené druhou Smluvní stranou; a/nebo
d. v rozsahu nezbytném k výkonu práva plnění povinností podle této Smlouvy.

3. Za Důvěrné informace se nepokládají informace, jež:

a. jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného
sdělení nebo užití); a/nebo

b. poskytne některé ze Smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna s takovými
informacemi disponovat; a/nebo

c. obsahují toliko údaj o předmětu této Smlouvy ve smyslu čI. II, vyjma výše Daru
ve smyslu čI. II odst. 1.

4. Závazky k zachovávání důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné
i po ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně
známými jinak než porušením této Smlouvy, nebo je poskytující Smluvní strana přestane
utajovat; v pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá.

5. Po ukončení účinnosti této Smlouvy je každá ze Smluvních stran povinna bez zbytečného
odkladu vrátit druhé Smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující Důvěrné
informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol
podepsaný oběma Smluvními stranami.
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6. Tato povinnost se nevztahuje na poskytování Důvěrných informaci pro účely podnikatelské
činnosti v rámci podnikatelského seskupení podle ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném
znění, a dále na poskytování Důvěrných informací právním, daňovým, finančním, či jiným
externím poradcům, se kterými jsou Smluvní strany povinny sjednat obdobné podmínky
o zachování důvěrnosti poskytovaných informací. Smluvní strany se dále zavazují, že
poskytnuté Důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

7. Smluvní strany se zavazují, že s povinností zachovávat mlčenlivost řádně seznámí všechny
své zaměstnance a poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy.

8. Bez ohledu na ujednání obsažená v tomto článku VI. má Dárce právo přiměřeným způsobem
pro své propagační a marketingové účely použít (včetně uveřejnění) informace týkající se této
Smlouvy v rozsahu (i) identifikace Obdarovaného, (ii) identifikace projektu, k němuž se Dar
vztahuje, (iii) výše Daru a (iv) výsledky získané z prostředků tvořících Dar.

Článek VII.
Ochrana osobních údajů

1. Obdarovaný tímto prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že Dárce v souladu s platnými
právními předpisy o ochraně osobních údajů zpracovává a shromažďuje osobní údaje
o Obdarovaném za účelem realizace této Smlouvy, a to zejména statutární a kontaktní osoby
Obdarovaného.

2. Informace o zpracování a právech Obdarovaného jsou umístěny na webových stránkách
Dárce (https://www.net4gas.cztczto-spolecnosti/osobni-udaje). případně jsou k dispozici
v sídle Dárce.

3. Obdarovaný výslovně bere na vědomí, že Dárce shromáždí a zpracuje o Obdarovaném
osobní údaje týkající se zejména jména, data narození, bydliště, telefonního čísla a emailu,
a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práva povinností Smluvních stran,
v souvislosti s touto Smlouvou. Jiné použití výše uvedených osobních údajů Obdarovaného je
vyloučeno.

4. V rozsahu, v jakém Dárce manuálně či elektronicky zpracovává poskytnuté osobní údaje
(tj. zejména jméno a příjmení fyzických osob, jejich adresu, e-mailovou adresu, telefonní
číslo), se Dárce zavazuje, že:

a. zajistí, aby takové zpracování bylo prováděno v souladu s platnými právními předpisy
o ochraně osobních údajů;

b. zavede příslušná technická či organizační opatření na ochranu poskytnutých osobních
údajů proti neoprávněnému či nezákonnému zpracování; a

c. zajistí, aby byly poskytnuté osobní údaje sdělovány pouze pracovníkům Dárce, kteří
mají k jejich zpracování v rámci jeho činnosti oprávněný důvod.

5. Dárce smí pověřit zpracováním poskytnutých osobních údajů další zpracovatele.

6. Poskytnuté osobní údaje budou Dárcem zpracovávány pouze, bude-Ii to nezbytné k dosažení
výše uvedených účelů. Obdarovaný poskytuje osobní údaje dobrovolně. Obdarovaný bere
tímto na vědomí, že pokud v souvislosti s plněním této Smlouvy poskytne Dárci osobní údaje,
které se týkají dalších fyzických osob (např. jeho zaměstnanců a/nebo jiných pracovníků či
poddodavatelů) a jejichž zpracování Dárcem je nezbytné k plnění této Smlouvy a závazků
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, bude Dárce takové osobní údaje
zpracovávat v rozsahu uvedeném v předchozích odstavcích způsobem popsaným tamtéž.
Obdarovaný se zavazuje, že před poskytnutím osobních údajů takových osob Dárce bude tyto
osoby o zpracování jejich osobních údajů Dárce informovat.
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7. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům, které Dárce zpracovává.
Mohou mít rovněž právo požadovat po Dárci, aby takové osobní údaje opravil, aktualizoval
nebo vymazal a za určitých podmínek mohou mít také právo požadovat omezení určitého
zpracování, právo proti témuž vznášet námitky nebo žádat o přenos osobních údajů k jinému
správci. V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování jeho
osobních údajů se subjekty údajů mohou obrátit na Dárce prostřednictvím emailu na adresu
osobni.udaje@net4gas.cz.

Článek VIII.
Závěrečná ujednání

1. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě, že se některá ustanovení této Smlouvy stanou neplatnými, platnost ostatních
ustanovení této Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit
neplatná ustanovení této Smlouvy ustanoveními platnými, která svým obsahem a smyslem
odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

3. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou především
smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné
otázky druhé Smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy, pokud nebude předem
písemně dohodnuto jinak, příslušnému obecnému soudu dle sídla Dárce.

4. Každá ze Smluvních stran hradí své náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smlouvy.

5. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

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

7. Tato Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z toho Dárce obdrží dva
a Obdarovaný jeden stejnopis.

8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:

a. Příloha Č. 1: Pravidla grantového programu Dárce;
b. Příloha Č. 2: Kopie žádosti o dar z grantového programu Dárce;
c. Příloha Č. 3: Vzor formuláře Závěrečné zprávy o doložení čerpání daru

z grantového programu Dárce.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu si před podpisem přečetly a že byla uzavřena po
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle. To stvrzují vlastnoručními podpisy svých
oprávněných zástupců na této Smlouvě:

1 9 -07- 2019 r \.2~\ 29 -07- 2019V , dne .

Za Obdarovan

jednatel

MUDr.Bc. P lika
ředitel

it""''''''DT i ••••NNA
SLUŽBA

PLZEŇSKÉHO KRAJE
Klalovská lř. 2960/200i, 301 00 Plzeň

ŘEDITEL
IC: 45333009. DIC CZ45333009
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Příloha č. 1: Pravidla grantového programu Dárce

1. Filozofie programu

Plynárenství je jednou z hlavních součástí české energetiky. Žádný jiný zdroj energie nenabízí takové
možnosti a záruky jako právě zemní plyn. Nejen že je z neobnovitelných zdrojů nejšetrnější
k životnímu prostředí, ale v Ceské republice jsou vytvořeny více než nadstandardní podmínky pro
zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jeho dodávek. Důležitou roli přitom hraje diverzifikace přepravních
cest.

Společnost NET4GAS, s.r.o., (dále jen "N4G") je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního
plynu v Ceské republice. Provozuje plynovody o celkové délce více než 3 800 km.

Jako významná energetická společnost v dotčených regionech vystupuje N4G jako dobrý soused.
Jednou z forem podpory a navázání partnerských vztahů je i grantový program. Ten se týká
především neziskových organizací a obcí majících vztah k regionům, ve kterých se projevuje vliv
podnikatelské činnosti N4G, a to s přihlédnutím k intenzitě tohoto vlivu. Grantový program tak
představuje aktivitu společnosti v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a dobrého sousedství.

O vytvoření grantového programu rozhodla schůze jednatelů dne 6. února 2008.

Tato pravidla grantového programu (dále jen "grantová pravidla") stanoví podmínky a postup N4G při
poskytování darů na podporu realizace konkrétních projektů ve stanovených oblastech (dále jen
.dar"). Tato verze grantových pravidel je účinná od 3. srpna 2017.

2. Účel daru

N4G poskytuje dar za účelem podpory projektů v následujících oblastech:

a) Ochrana přírody a životního prostředí = NET4GAS Blíž přírodě
b) Výchova, vzdělávání, výzkum = NET4GAS Blíž poznání
c) Komunitní rozvoj = NET4GAS Blíž regionům

3. Žadatelé o dar

O dar se mohou ucházet neziskové organizace či obce mající vztah k lokalitám, ve kterých se
projevuje vliv podnikatelské činnosti N4G (kterýkoliv ze subjektů žádajících o dar na základě těchto
grantových pravidel dále jen "žadatel"). Fyzické osoby, politické strany a obchodní korporace nejsou
způsobilé být žadateli podle tohoto grantového programu.

4. Vyhlášení grantového programu a podmínky čerpání daru

4.1 N4G vyhlašuje svůj grantový program prostřednictvím svých internetových stránek
www.net4qas.cz. Při vyhlášení tohoto programu se nejedná o vyhlášení veřejné soutěže
o nejvhodnější nabídku podle §§ 1772 až 1779 občanského zákoníku, o veřejnou nabídku
podle §§ 1780 - 1784 občanského zákoníku, ani o veřejný příslib dle §§ 2884 až 2889
občanského zákoníku.

4.2 Podmínkou pro možnost přidělení daru ze strany N4G je dostatečné prokázání vlastních
prostředků žadatele na realizaci příslušného projektu, a to ve výši nejméně 50 % z celkové
hodnoty akce (projektu). N4G je oprávněn si od žadatele vyžádat dodatečné doklady v této
věci. Posouzení dostatečnosti prokázání vlastních prostředků je plně v diskreci N4G.

4.3 V každém roce daný subjekt může žádat o dar pouze pro jednu akci (projekt). V případě, že je
žádost o dar vyřazena dle odst. 6.1 níže, nepřihlíží se k této žádosti o dar pro účely tohoto
odst. 4.3, a žadatel může v daném roce podat novou žádost o dar.

4.4 Ze strany subjektu, kterému byl přidělen dar, musí být vůči N4G rovněž umožněna účinná
kontrola využití prostředků daru na daný projekt a účel.

4.5 N4G si vyhrazuje právo, v případech hodných zvláštního zřetele, nepřihlížet k podmínkám
podle odstavců 4.2 a 4.3 v tomto článku.
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5. Žádost o dar

5.1 Žádost o dar je možno učinit pouze s využitím formuláře "Žádost o dar z grantového programu
NET4GAS" zveřejněného na internetových stránkách www.net4gas.cz. K žádostem podaným
jiným způsobem N4G nepřihlíží.

5.2 Žadatel zasílá vyplněný formulář žádosti na emailovouadresugrant@net4gas.cz. příp.
na korespondenční adresu N4G, a to kdykoliv v průběhu roku. K převzetí žádosti o dar je
u společnosti určen odpovědný pracovník.

5.3 K žádosti o dar žadatel přiloží kopie: dokladu o existenci žadatele (stanovy, výpis
z příslušného rejstříku či jiného registru; to neplatí, je-Ii žadatelem obec), potvrzení banky
o vedení účtu žadatele, jméno osoby (osob) podepisující žádost (a případně darovací
smlouvu) a doklad o jejím Uejich)ustanovení do funkce.

6. Posouzení žádosti o dar

6.1 Odpovědný pracovník N4G posoudí úplnost žádosti o dar. Neúplnou žádost bez dalšího
vyřadí.

6.2 Odpovědný pracovník následně posoudí, do jaké míry žádost o dar odpovídá vyhlášenému
účelu, zejména pak podle pěti kritérií: lokalita, oblast grantu, detail projektu, okruh osob
ovlivněných projektem a vynaložené prostředky vs. užitek. Žádost o dar, která vůbec
neodpovídá vyhlášenému účelu, rovněž bez dalšího vyřadí.

6.3 Žadatele, jehož žádost byla vyřazena, informuje N4G písemně, zpravidla nejpozději do 30 dnů
po vyřazení, o tom, že se jeho žádost vyřazuje z formálních (neúplnost) či věcných (absence
vztahu k stanovenému účelu) důvodů z dalšího řízení, a že dar nebude poskytnut. Toto
sdělení je konečné. Jiné údaje se žadateli nesdělují a jimi poskytnuté podklady se nevracejí.

6.4 Žádosti úplné po formální stránce a odpovídající vyhlášenému účelu, spolu s vyhodnocením,
do jaké míry vyhlášenému účelu odpovídají, předloží odpovědný pracovník grantové komisi.

7. Rozhodnutí o daru

7.1 Na udělení daru není právní nárok.

7.2 O udělení daru rozhoduje grantová komise N4G zpravidla dvakrát za rok, příp. mimořádně.

7.3 Grantová komise posoudí každou žádost o dar postoupenou jí dle odst. 6.4 výše, zvláště
po obsahové stránce, a učiní rozhodnutí, kterým udělí či neudělí dar. V případě rozhodnutí
o udělení daru učiní rovněž přesnou specifikaci výše daru a účelu jeho použití.

7.4 Grantová komise může požadovat, aby žadatel zajistil spolufinancování z vlastních zdrojů či
jiným subjektem na úrovni vyšší než dle čI. 4.2 výše. V takovém případě rozhodnutí o udělení
či neudělení daru odloží do doby, kdy žadatel doloží požadované skutečnosti; neučiní-Ii tak ve
lhůtě stanovené grantovou komisí, grantová komise vydá rozhodnutí, jež uzná za vhodné.

7.5 Rozhodnutí grantové komise je konečné a nelze se proti němu odvolat.

7.6 Podklady poskytnuté do grantového řízení se žadatelům nevracejí.

7.7 Rozhodnutí o udělení daru je pouze vnitřním aktem N4G a nezakládá žádné právo ani
povinnost kterékoliv strany. Právo žadatele obdržet dar je založeno až darovací smlouvou
a realizuje se za podmínek v ní uvedených.

8. Darovací smlouva

8.1 S žadateli schválených projektů uzavře N4G darovací smlouvu, na jejímž základě poskytne
dar, a to formou bankovního převodu na účet žadatele.

8.2 Ve smlouvě budou upraveny zejména:
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a) účel, k němuž je dar poskytován,
b) výše daru,
c) povinnost žadatele doložit čerpání daru ve stanoveném termínu,
d) termín, do kdy musí být čerpání daru doloženo,
e) povinnost žadatele umožnit N4G přezkoumat užití daru nahlédnutím do příslušné

dokumentace žadatele nebo jiným vhodným způsobem,
f) povinnost žadatele vrátit dar, nebude-Ii použit v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut,

nebo odmítne-Ii žadatel užití daru průkazně doložit nebo neumožní-Ii žadatel N4G
přezkoumání užití daru.

8.3 Dar je přísně účelový a jeho čerpání je vázáno na financování projektu, na který byl poskytnut.

8.4 Pokud žadatel odmítne podepsat smlouvu ve lhůtě stanovené N4G, nejméně však jednoho
měsíce, rozhodnutí o udělení daru bez dalšího zaniká a N4G využije nepoužité prostředky
jiným způsobem.

9. Doložení čerpání daru

9.1 Žadatel je povinen doložit N4G čerpání daru ve smlouvou stanoveném termínu. K doložení
čerpání daru použije formulář "Závěrečná zpráva o doložení čerpání daru" zveřejněný na
internetových stránkách www.net4gas.cz. Dokladováno je zejména vynaložení veškerých
finančních prostředků na příslušný projekt, a to přehledem a kopiemi účetních dokladů
(faktura + výpis z bankovního účtu, stvrzenka o nákupu v hotovosti apod.), příp. dalších
dokladů prokazujících čerpání daru na vyžádání N4G.

9.2 Datum dokladů přiložených k Závěrečné zprávě o doložení čerpání daru nesmí být staršího
data než datum schválení akce (projektu) grantovou komisí N4G, příp. počínaje rokem, kdy
byl dar poskytnut, pokud grantová komise nerozhodne při schvalování žádosti o dar jinak.

10. Kontrola použití daru

10.1 N4Gje oprávněn provádět průběžnou kontrolu použití daru a žadatel je povinen tuto kontrolu
umožnit.

10.2 Pokud žadatel průběžnou kontrolu neumožní, je na výzvu N4G povinen dar vrátit.

10.3 Pokud žadatel nesplní cíle projektu, tj. nedodrží účel, k němuž byl dar poskytnut, je povinen
dar N4G vrátit.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Změnu těchto grantových pravidel schvalují jednatelé společnosti N4G na návrh
odpovědného pracovníka N4G.

11.2 Podáním žádosti o dar žadatel akceptuje aplikaci těchto grantových pravidel.

11.3 N4G je oprávněn kdykoliv aplikaci těchto grantových pravidel pozastavit či tato grantová
pravidla zrušit. O takové skutečnosti informuje veřejnost výlučně prostřednictvím svých
internetových stránek www.net4gas.cz.

11.4Tato pravidla se zveřejňují v české a anglické jazykové verzi. Česká verze je rozhodná,
anglická verze představuje pouze neformální překlad.

Příloha č. 2: Kopie žádosti o dar z grantového programu Dárce, na jejímž základě Dárce rozhodl
o udělení daru
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ŽÁDOST O DAR Z GRANTOVÉHO PROGRAMU NET4GAS

1. Informace o žadateli
Název žadatele: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Klatovská tf. 2960/200i, 30100 Plzeň

IČ:45333009
DIČ: CZ45333009

Bankovní spojení:

IBAN:

Osoba jednající za žadatele (jméno, funkce): MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel

Kontaktní osoba (jméno, funkce, telefon, e-mail):

Krátký popís žadatele a jeho poslání (bude uvedeno v případné oerovect smlouvě): Zdravotnická
záchranná služba je zdravotní službou, jejíž činnosti jsou stanoveny zákonem Č. 374/2011 Sb. Poskytuje
odbornou přednemocniční neodkladnou péči, což je péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo
náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do
zdravotnického zařízení. Zdravotnická záchranná služba, jako základní složka integrovaného záchranného
systému (IZS), zároveň poskytuje přednemocniční péči při řešení následků mimořádných událostí s
hromadným postižením osob ve spolupráci s dalšími složkami IZS.

2. Informace o projektu

Název projektu: Pořízení vozidla RV

Celkový rozpočet projektu: 1 300000 Kč

Požadovaná výše daru: 500000 Kč
Vlastní zdroje žadatele: 800000 Kč

Informace o případných dalších subjektech podílejících se na projektu (osobně, materíálně nebo
finančně): pouze ZZS PK
Dar požadován na rok: 2019

Realizace projektu je plánována v období: 2020

Termín doložení čerpání daru: 2020

3. Splnění kritérií rozhodujících pro udělení podpory projektu

Lokalita (Kde bude projekt realizován; v které lokalitě či lokalitách /obec, město, krajise projeví jeho užitek?)

Vozidlo bude lokalizováno na výjezdové základně Kralovice, Plzeň-sever
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Oblast grantu (Zvýrazněte, do které oblasti projekt spadá.)

1. NET4GAS Blíž přírodě = ochrana přírody a životního prostředí

>- Souhlasíte se zveřejněním projektu na webových stránkách www.blizprirode.cz? ANO I NE
2. NET4GAS Blíž poznání = výchova, vzdělávání a výzkum

3. NET4GAS Blíž regionům = komunitni rozvoj

Detail projektu (Podrobně popište projekt, jeho současný stav a očekávané výsledky, efekt a význam

plynoucí z jeho realizace.)

Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, ale i k této oblasti se vážou rizika

vzniku mimořádných událostí či havárií způsobených lidskou a průmyslovou činností. V této souvislosti

vznikají i zdravotní rizika, která je nutno zohlednit. Tedy zanalyzovat míru závažnosti zátěže populace

vystavené rizikovým faktorům. Výsledkem tohoto zhodnocení je proces, jehož cílem je snížit zdravotní rizika

v této oblasti. K tomuto snížení přispívá kvalitní a modernizované technické a technologické vybavení

základních složek IZS, které garantují nepřetržitou činnost a dostupnost nouzových služeb. Efekt se projeví

okamžitě a to zejména v kvalitě poskytované péče obyvatelstvu.

Cílem projektu je příspěvek na modernizaci vozového parku ZZS PK a to formou pořízeni nového vozidla

RV. Požadavky na vozidlo: vůz typu SUV, pro účely ZZS PK přestavěn na vozidlo zvláštního určení SG,

speciální třímístné. Rok výroby vozidla je požadován minimálně 2019. V nedávné minulosti byla pro
podobné účely pořízena například vozidla značky Škoda, typ Kodiaq.

Vozidlo by mělo nahradit stávající vůz Škoda Yeti, který byl uveden do provozu v roce 2011 a v současné

době má najeto cca 200 000 km.

Účel daru (Uveďte, na co konkrétně bude pffpadnýdar použlt.)

Vozidlo bude využito v rámci setkávací systému (tzv. rendez-vous systém) jako vozidlo pro lékařskou

výjezdovou skupinu při její přepravě na místo zásahu.

Okruh osob ovlivněných projektem (Jak velký je okruh uživatelů výsledků projektu?)

cca 100 000 obyvatel (okres Plzeň-sever a další)

Hodnocení předpokládanéhopoměru mezi vynaloženými prostředky a užitkem (je-Ii žadatel schopen
vyhodnotit)

Hodnota lidského života vyčíslit nelze, ale podle některých studii je ekonomika lidského života stanovena na
12 mil. Kč. Konkrétní hodnoty se počítají podle Metodíky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na

zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Návratnost

pořizované investice je tedy v případě záchrany lidského života okamžitá.
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Další případné informace (nepovinné)

Prohlašuji, že ve vztahu k osobním údajům osob odlišných od žadatele, byly tyto osoby
žadatelem informovány o zpracování jejich OSOb~ údajů společností NET4GAS, s.r.o.,
v souvislosti s touto Žádostí o dar. l!!~l'tAvt

.11 -03- 2019 PLZENSV , dne.........
Klalovská lř. 2960/

ŘE
IC' 45333009. D

Prohlášení

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčella žádné informace
potřebné pro rozhodnutí o poskytnutí daru.

Prohlašuji, že beru na vědomí skutečnost, že společnost NET4GAS, s.r.o., v souladu s platnými
právními předpisy o ochraně osobních údajů zpracovává a shromažďuje osobní údaje za
účelem zpracování této Žádosti o dar.

Výslovně beru na vědomi, že společnost NET4GAS, s.r.o., shromáždí a zpracuje o žadateli
osobní údaje týkající se zejména jména, data narození, bydliště, telefonního čísla a emailu, a to
za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností v souvislosti s touto
Žádostí o dar. Jiné použití výše uvedených osobních údajů žadatele je vyloučeno.

Informace o zpracování a právech žadatele v souvislosti se m osobních údeiů jsou
umfstěny na webových stránkách společnosti NET4GAS, s.r.o. (.https://www.net4gas.cz/cz/o
spolecnosti/osobni-udajeJ, případnějsou k dispozici v sídle společnost NET4GAS, s.r.o.

4. Další
• K žádosti o dar žadatel dále připojí kopii:

dokladu o existenci žadatele (stanovy, výpis z příslušného rejstříku či jiného registru),
potvrzení banky o vedení účtu žadatele,

- jméno osoby (osob) podepisující žádost (a případně darovací smlouvu) a doklad o jejím (iejlch)
ustanovení do funkce.

• Žadatel bude informovat společnost NET4GAS, pokud získá prostředky na projekt z jiných
zdrojů po podání této žádosti.
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Příloha Č. 3: Vzor formuláře Závěrečné zprávy o doložení čerpání daru z grantového programu
Dárce

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O DOLOŽENí ČERPÁNí DARU
Z GRANTOVÉHO PROGRAMU NET4GAS

1. Informace o žadateli

Název žadatele:
Číslo smlouvy:
Název projektu:
Kontaktní osoba (jméno, funkce, telefon, e-mail):

2. Doložení čerpání daru
Zde uveďte seznam účetních dokladů, prokazujících čerpání daru ve smluvní výši (v tabulce či

v odrážkách) a kopie těchto dokladů přiložte k této závěrečné zprávě. K peněžním dokladům připojte

doklady prokazující jejich platbu (faktura + výpis z bankovního účtu / stvrzenka o nákupu v hotovosti +
zaúčtování).

3. Výsledky projektu
Zde uveďte, jaký byl přínos daru, resp. stručné výsledky projektu, včetně přiložení fotodokumentace či
příp. mediálních výstupů.

. .
, I ~.:

v , dne .

Podpis


