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Darovací smlouva  
podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

číslo smlouvy:………………. 
 

 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

zastoupené náměstkyní primátora Ing. Hanou Mazochovou 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02, Přerov 2 

číslo transparentního účtu: 1884482379/0800 

(dále jen dárce) 

 

a 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

IČ: 70885940 

DIČ: CZ70885940 – osoba identifikovaná k dani 

organizační složka státu 

zastoupená ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem  

se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc 

číslo bankovního účtu: 19-17038881/0710 

(dále jen obdarovaný) 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu: 

 
 

Článek I 

Předmět smlouvy 

 

1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému dar ve výši 150.000,- Kč (slovy: 

stopadesáttisíc korun českých). Účelem daru je úhrada položek: 

 

- nábytkové prvky, sestavy a specifické kancelářské vybavení pro činnost 

pracoviště krizového štábu ORP Přerov a zajištění akceschopnosti jednotky na 

požární stanici v Přerově (pulty pro radiostanice, ICT prostředky), 

- nábytkové prvky a vybavení prostor pro provádění údržby věcných prostředků a 

požární techniky pro SDH obcí (dílny chemické, technické a spojové služby), 

- vybavení pro odbornou přípravu a výcvik jednotek HZS a jednotek SDH obcí, 

 

pořízených obdarovaným v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 v souvislosti 

s vybavením jednotky na centrální požární stanici Přerov, v budově na pozemku 

parc.č. 827/1, 828/1 a 826, vše v k.ú. Újezdec. 
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2.  Obdarovaný dar poskytnutý podle této smlouvy přijímá a zavazuje se použít peněžní 

prostředky poskytnuté podle této smlouvy hospodárně a výhradně v souladu účelem 

dle této smlouvy. 

 

 

 

Článek II  

Doba plnění 

 

Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému dar dle článku I odst. 1 této smlouvy  

na účet číslo 19-17038881/0710 vedený u České národní banky, a to nejpozději do 

30. 5. 2020.                         

 

                                                                                           

Článek III 

Poskytnutí a finanční vypořádání daru 

 

1. Obdarovaný se zavazuje použít dar na účel uvedený v článku I odst. 1 této smlouvy 

v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

 

2. Obdarovaný se zavazuje podílet se na financování nákladů na vybavení jednotky na 

centrální požární stanici Přerov, na jejíž položky byl dar poskytnut, minimálně 

30 % jejích celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dar od dárce. 

 

3. Obdarovaný je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této 

smlouvy v prostorách objektu, který užívá k zajištění předmětu své činnosti, na 

viditelném místě a v písemných materiálech vztahujících se k činnosti obdarovaného 

prezentovat znak statutárního města Přerova a finanční spoluúčast statutárního města 

Přerova. Tuto povinnost se obdarovaný zavazuje plnit do 31. 12. 2020. 

 

4. Dárce uděluje obdarovanému souhlas s bezúplatným užitím znaku statutárního města 

Přerova pro účely propagace finanční spoluúčasti dárce podle této smlouvy. 
 

5. Obdarovaný se zavazuje výše uvedený dar finančně vypořádat. Z finančního 

vypořádání musí být zřejmé: 

 

a) celkové skutečně vynaložené náklady na úhradu položek, na které byl dar 

poskytnut, realizované obdarovaným v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020, 

 

b) výše daru poskytnutého dárcem obdarovanému a použitého v období od 

01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 na úhradu položek, na které byl dar poskytnut, 

 

Součástí finančního vypořádání musí být kopie účetních dokladů prokazujících užití 

finančních prostředků poskytnutých dárcem obdarovanému k účelu dle čl. I odst. 1 

této smlouvy.  

 

6. Obdarovaný je povinen finanční vypořádání dle článku III odst. 5 této smlouvy 

předložit Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova nejpozději do 31. 01. 2021. 
 

7. Obdarovaný je povinen k finančnímu vypořádání uvedenému v článku III odst. 5 této 

smlouvy předložit užití znaku statutárního města Přerova v souladu s ustanovením 
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článku III odst. 3 této smlouvy např. fotodokumentací. Obdarovaný je povinen 

v souvislosti s plněním povinnosti dle tohoto odstavce postupovat v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů, to znamená,  

že na předkládaných fotografiích nesmějí být žádné identifikovatelné osoby. 
 

8. Nevyčerpané peněžní prostředky daru vrátí obdarovaný dárce v termínu do 

31. 01. 2021 na účet číslo 19-1884482379/0800, VS …………………, vedený u 

České spořitelny, a. s. 
 

9. Dárce nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda obdarovaný použil 

poskytnutý dar ke sjednanému účelu a v souladu s ujednáními této smlouvy a zda 

obdarovaný splnil povinnosti pro něj vyplývající z této smlouvy, a to v rozsahu 

celého účetnictví obdarovaného.  

 

Dárce nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provést fyzickou kontrolu realizace 

položek, na něž je dar poskytnut. 

Obdarovaný s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je obdarovanému 

nebo osobě jím pověřené umožnit a poskytnout dárci nebo osobě jím pověřené 

veškerou součinnost. 

 

Dárce nebo osoba jím pověřená jsou povinni provádět výše uvedené kontroly pouze 

v rozsahu nezbytném ke splnění účelu těchto kontrol. 

Dárce nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené kontroly jak 

v průběhu, tak i po uplynutí kalendářního roku 2020. 

 

10. Obdarovaný je povinen do 31. 01. 2021 na originále dokladu prokazujícího náklady, 

na něž byl použit dar dle této smlouvy, uvést údaj o tom, že tyto náklady, příp. jaká 

část těchto nákladů, byly hrazeny z prostředků tohoto daru. 

 

11. Obdarovaný bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným závazně rozhodnout,  

zda dar je či není veřejnou podporou, příp. veřejnou podporou slučitelnou  

se společným trhem, je Evropská komise. Evropská komise může rovněž uložit 

obdarovanému navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem. Obdarovaný 

podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s touto skutečností seznámen. 

 

12. Obdarovaný je povinen Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova písemně 

oznámit každou změnu týkající se jeho identifikačních údajů uvedených v záhlaví 

této smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna 

nastala nebo kdy tato změna byla přijata. Tuto povinnost se obdarovaný zavazuje 

plnit do 31. 01. 2021.  
 

13. Obdarovaný je povinen při použití finančních prostředků poskytnutých dle této 

smlouvy postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Je-li obdarovaný při 

využití finančních prostředků zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat  

při zadávání veřejné zakázky podle tohoto zákona.  

 

14. Je-li obdarovaným právnická osoba, je obdarovaný povinen bezodkladně, nejpozději  

do 7 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, oznámit dárci zahájení insolvenčního 
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řízení proti němu a též svůj vstup do likvidace. Je-li obdarovaným právnická osoba, 

pak je taktéž povinen zaslat dárci informaci o své přeměně, jejíž součástí je projekt 

přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem 

stanoveným zákonem a poskytnout mu veškerou související právní i ekonomickou 

dokumentaci a na vyžádání dárce doplnit jím požadované další informace vztahující 

se k chystané přeměně. 

 

 

 

 

Článek IV 

Sankční ujednání 

 

 

1. V případě, že obdarovaný použije finanční prostředky poskytnuté dárcem podle této 

smlouvy nebo jejich část v rozporu s účelem stanovených touto smlouvou, je povinen 

vrátit dar dárci v celé výši na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 dnů ode 

dne doručení výzvy dárce k vrácení daru. 

 

2. V případě, že obdarovaný nesplní povinnost uvedenou v článku III odst. 2 této 

smlouvy, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi výší 

poskytnutého daru a částkou ve výši 70 % z celkových nákladů na položky, na které 

byl dar poskytnut. 

 

3. V případě, že obdarovaný nesplní povinnost uvedenou v článku III odst. 3 této 

smlouvy, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč. 

 

4. V případě, že obdarovaný nesplní povinnost uvedenou v článku III odst. 5 této 

smlouvy, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. 

 

5. V případě, že obdarovaný nesplní povinnost uvedenou v článku III odst. 6 této 

smlouvy, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.  

 

6. V případě, že obdarovaný nesplní povinnost uvedenou v článku III odst. 7 této 

smlouvy, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši 7.500 Kč. 

 

7. V případě, že obdarovaný nesplní povinnost uvedenou v článku III odst. 10 této 

smlouvy, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši 7.500 Kč. 

 

8. V případě, že obdarovaný nesplní povinnost uvedenou v článku III odst. 12 této 

smlouvy, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši 7.500 Kč. 

 

9. V případě, že obdarovaný nesplní povinnost uvedenou v článku III odst. 14 této 

smlouvy, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši 7.500 Kč. 

 

10. Smluvní pokuty dle odst. 2 až 7 tohoto článku smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode 

dne doručení výzvy dárce k jejich úhradě obdarovanému. 
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11. Obdarovaný čestně prohlašuje, že všechny výše uváděné údaje o osobě obdarovaného 

jsou pravdivé. Prokáže-li se opak, je obdarovaný povinen vrátit dar dárci v celé výši, 

a to do 10 dnů ode dne doručení výzvy dárce k vrácení daru. 

 

 

 

Článek V 

Ukončení smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. 

 

2. Dárce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů porušení povinností 

obdarovaného stanovených touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, a to 

zejména pokud obdarovaný uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které 

se váže uzavření této smlouvy, nebo v případě, že obdarovaný použil dar v rozporu 

s účelem stanoveným touto smlouvou.  

 

3. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a musí v ní být uveden výpovědní 

důvod. 

 

4. Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení 

obdarovanému. Účinky doručení nastávají i tehdy, pokud obdarovaný svým jednáním  

nebo opomenutím doručení zmařil. 

 

5. Obdarovaný je povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky bezhotovostním 

převodem na účet dárce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 7 dnů  

od ukončení této smlouvy výpovědí, nebude-li ve výpovědi uvedena delší lhůta. 

 

6. Při ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran je obdarovaný povinen vrátit 

poskytnuté peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet dárce uvedený 

v záhlaví této smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření dohody o ukončení této 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

 

 

Článek VI 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden výtisk. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 

2. Obdarovaný bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta případným 

žadatelům a zveřejněna podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Smluvní strany jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra 
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ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto 

smlouvu zašle Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

v uvedené lhůtě dárce. 

 

4. Dárce informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejících právních předpisů, 

obdarovaného, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní 

údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je 

zpracování nezbytné pro poskytování  plnění na základě této smlouvy. Zpracování 

osobních údajů bude dárcem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této 

smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o 

zpracování osobních údajů dárcem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici  

na webových stránkách dárce dostupných z:  

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-

gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

 

5. Právní vztahy touto smlouvou přímo neupravené se řídí příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

6. Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů: 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního 

jednání jeho schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …………… zasedání, 

konaném dne…………….., usnesením č. ………  . 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, dle své 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Přerově dne ………………    V…………….dne…………… 

 

 

 

 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora 

statutární město Přerov 

dárce 

 plk. Ing. Karel Kolářík 

ředitel 

Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje 

obdarovaný 

 

 

 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

