
117430Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Darování peněžité částky 2900 EUR

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Schváleno: RK Datum: 22.5.2018 Č.usnesení: 0895/16/2018/RK

Dokument uložen u: oddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Česká umělecká agentura, s.r.o.

Smluvní částka: 1) 74878.00

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana

Podpis zajistit do:

Pracoviště/pracovník Datum Podpis f

Zpracoval: OSH/Morkusová 5.6.2018

Projednáno s: OSH/Šteklová 5.6.2018

Právní kontrola: OSH/Morkusová 5.6.2018 y4/f

Předkládá: OSH/Morkusová 5.6.2018 ,,
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

s .  ..

OSH/Šteklová 5.6.2018

Zodpdvídá:
/

Příkazce operace: OSH/Šteklová 5.6.2018

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 5.6.2018 /'.? /
/*?

Poznámka:
Subjekt (IČO: 29068274), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 05.06.2018 13:55:34):

Darování peněžité částky 2900 EUR

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 74878.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 006223, ORJ: 0000001800, ORG: 
0000000001829 POL: 5213 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, php. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP018FCEU

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami

ID 002422.0007
Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava 
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
č.ú: 4050004999/6800

(dále jen „dárce")

a

Česká umělecká agentura, s.r.o.
se sídlem: Pila 27, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 29068274
zastoupená: Janem Kupčíkem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Karlovy Vary
č.ú.: 0813763339/0800

(dále jen „obdarovaný")

ČI. I

Dárce daruje částku 2 900 € (slovy dva tisíce devět set eur) (dále jen „dar") obdarovanému
a obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.

ČI. II

1) Dárce prohlašuje, že na daru uvedeném v ČI. I nevážnou žádná práva třetích osob.

2) Dárce zašle obdarovanému dar (přepočtený na CZK dle aktuálního kurzu ke dni odeslání 
daru) do 30 dnů od podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
na bankovní účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. Ill

1) Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z bankovního účtu dárce 
ve prospěch bankovního účtu obdarovaného.

2) Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce.

3) Dar je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

4) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), 
že Příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) 
ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
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ČI. IV

1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro dárce 
a jedno pro obdarovaného.

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

5) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 5. 2018 usnesením 
č. 0895/16/2018/RK.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

7) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru dárce obdarovaný výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 
v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

8) Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 
že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), splní dárce.

0 8 -06- 2018
V Jihlavě dne V dne

Za dárce: Za obdarovaného:

MUDr. Jiří Běhounek

iŽřLLíiiZiiuSiu au
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KUJIP01ELYCU

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele

Česká umělecká agentura, s.r.o.

Sídlo / Adresa žadatele Pila 27, 360 01 Karlovy Vary

IČO / Datum narození 290 68 274

1/ n ? -./v /--> f

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

H kalendářní rok.
□ hospodářský rok (začátek............................... . konec............................. )

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
7epsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. ______ _____ _________________________________________________________________

Žadatel prohlašuje, že

g není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
0 jevě výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
Dříimení

Sídlo/Adresa IČO/Datum narození

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik" 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS.
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

H nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
□ vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
□ nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

0 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
□ vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnuti Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

□ jSOU jjž zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly;

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách nhrhnHnính cnnin™4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. polecnosti a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činností nebvlo možné Hří>,Qpodpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního P°dp°ry de minimis rozdělit, rozdělí se
(viz čl. 3 odst. 9 nařízen, č. 1407/2013, č. 1408/20?3a^ “ r°ZC,ě,enf
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rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb n iWaw* ■ u , . „a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývojové 2ně6,7Ch v obl^sti vefejné podpory
a zpracovateli , kterým je Kraj Vysočina pro7 všechny údaje obsažní° !°UÍ aS Udě,uji správci 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu 7árnv«ň í- .obsa5ene v íomfo Prohlášení, a to 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Z Sl Je zadatel vědom svých práv podle

Datum a místo podpisu fJIsiatd-g , (c? t-f
‘ (f

%

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

___________ _________________

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele)

česKÁ uMéiecKÁ
Česlcí umělcciiá nijenlin-d, n.iv\

Pila 27, 36O_01 Pila
IČ: 290 68 274, DIČ: CZ29068274 

www.ceskaumelecka.cz

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb o únrav* u, x.
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ve znění o d 7 . ztahu'v oblast' veřejné
de minimis Kraj Vysočina. V J ' Znem p’ p- ?Pracpyatejem je poskytovatel podpory
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