
 

 

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2253 ze dne 18. 12. 2012 
 
Vzor darovací smlouvy při Partnerství hl.m. Prahy v oblasti kultury a cestovního ruchu 

 
 PID 

           Stejnopis č. 
 
Darovací smlouva při partnerství hlavního města Prahy při pořádání akce 

(název akce) 
číslo DAH/………………. 

 
kterou dle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

 
Hlavní město Praha 
se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2 
zastoupené …………………………………. 
IČO : 00064581 
DIČ : CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
…………………………………………….. 
registrovaný/á/é …………………………………. 
bytem/místem podnikání/se sídlem:…………………….. 
zastoupený/á/é: ……………………………….. 
IČO:  …………….. 
DIČ: ……………… 
bankovní spojení: ………………………. 
číslo účtu: ………………………………. 
(dále jen „obdarovaný“)  
 
 

Článek I. 
 

1. Rada (Zastupitelstvo) hlavního města Prahy rozhodla(o) usnesením č………… ze 
dne……………… o poskytnutí finančních prostředků ve výši ………….,- Kč 
(slovy …………….. korun českých) formou daru při partnerství hl. m.m Prahy 
při pořádání akce ………….…………(dále jen „akce“), která se bude konat 
v termínu ……….(v Praze), jejímž pořadatelem/účastníkem je obdarovaný. 

2. Darovanou částku poukáže dárce na účet obdarovaného do 20 kalendářních dnů po 
nabytí účinnosti smlouvy. 

3.  Uvedená částka je/není poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise ES 
č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES, 
„na podporu de minimis“ (Úřední věstník Evropské unie L 379, 28.12.2006). 

 
 



 

 

Článek II. 
 

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se: 
1. využít jej k účelu realizace akce dle čl. I. odst. 1 této smlouvy 
2. uvádět na všech propagačních materiálech akce logo hlavního města Prahy 

a zajistit důstojné podmínky reprezentace hl. m. Prahy na podporované akci 
3. předložit dárci doklad o využití poskytnutých finančních prostředků do 30 (60) 

(90) kalendářních dnů od realizace akce. 
 

Článek III. 
 

Darování je vázáno na splnění podmínky rozvazovací dle § 36 odst. 2 občanského 
zákoníku s tím, že na splnění článku II. této smlouvy závisí, zda učiněný právní úkon – 
darování, který je platný, závazný a účinný, již nastalé právní účinky neztratí. V případě, 
že obdarovaný nepoužije dar dle svého závazku, uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy 
do …………. 201(.), případně nesplní závazek, dle čl. II. odst. 2 a 3 této smlouvy, je 
splněna rozvazovací podmínka a darování ztrácí právní účinky. 
Tuto smlouvu pak považují smluvní strany za smlouvu uzavřenou ke dni podpisu této 
smlouvy jako smlouvu o půjčce dle § 657 a násl. občanského zákoníku. V tom případě 
je půjčka zvýšená o úrokovou sazbu ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené 
ČNB ke dni podpisu smlouvy.  Obdarovaný (dlužník) je povinen do 30 dnů od nesplnění 
svého závazku dle článku II. této smlouvy vrátit dar na výše uvedený účet dárce 
(věřitele). 

 
Článek IV. 

 
1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Přijetí daru obdarovaným se řídí zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a 
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího podpisu. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného 
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva se vyhotovuje v šesti autorizovaných stejnopisech, z nichž obdarovaný 
obdrží 1 stejnopis a dárce 5 stejnopisů. Autorizace se provede připojením otisku 
úředního razítka dárce. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
V Praze dne                                                                  V Praze dne                                         

 
 
--------------------------------                                                ------------------------------- 

dárce       obdarovaný 
 



 

 

Čestné prohlášení 
 

 
Obdarovaný/á/ 
 
bytem/místem podnikání/se sídlem: 
zastoupený/á/é:  
IČO: 
 

prohlašuje, 
 
1. že dar, poskytnutý darovací smlouvou při partnerství hlavního města Prahy při 
pořádání akce/účasti na akci…………………………….., č. smlouvy ……………, 
využije k účelu dohodnutému v darovací smlouvě, 
 
2. že akce/účast na akci …………………………. bude při započtení veškerých 
příjmů nezisková. 
 
 
Jako doklad o využití poskytnutých finančních prostředků dle článku II. odst. 3 
citované smlouvy předloží dárci podrobné vyúčtování akce/účasti na akci včetně 
písemného zhodnocení akce/účasti na akci a její dokumentace. 
  

 
 V …………….. dne …………….  
 
 

………………………………………… 
obdarovaný 
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