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SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ DAROVACÍ  
uzavřená ve smyslu ust. § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

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

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou 

(dále jako „budoucí dárce“) 

 

a 

 

Sociální služby města Přerova, p.o. 

IČ 49558854 

se sídlem Kabelíkova 3217/14a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu Pr, vložce 990 

zastoupená ředitelkou  

(dále jako „budoucí obdarovaný“) 

 

 

uzavírají dnešního dne následující  

smlouvu o budoucí smlouvě darovací: 

Článek I.  

Úvodní ustanovení  

Budoucí dárce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou specifikovány v příloze 

č. 1 této smlouvy. 

Článek II. 

Předmět smlouvy  

(1) Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu darovací smlouvu, 

jejímž předmětem bude bezúplatný převod movitých věcí specifikovaných v příloze č. 1 této 

smlouvy z výlučného vlastnictví budoucího dárce do výlučného vlastnictví budoucího 

obdarovaného, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 30 dnů ode dne doručení znaleckého posudku 

o ceně obvyklé movitých věcí specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy budoucímu dárci, 

uzavřou společně darovací smlouvu s těmito podstatnými náležitostmi: 

1. náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ponese v plné míře dárce, 

2. darovací smlouva bude obsahovat ujednání o poskytnutí podpory malého rozsahu (de 

minimis), jejíž výše se bude rovnat obvyklé ceně movitých věcí specifikovaných 

v příloze č. 1 této smlouvy, která bude stanovena znaleckým posudkem o obvyklé ceně, 

3. darovací smlouva bude účinná ke dni 1.8.2020, 

4. odpovědnost obdarovaného za škody na předmětu daru a riziko poškození a vad 

předmětu daru přejde na obdarovaného okamžikem účinnosti darovací smlouvy, 
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5. Bude-li podléhat tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

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

registru smluv), v platném znění, bude dárce jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 

1 tohoto zákona povinna zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření 

Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. 

(3) Návrh darovací smlouvy, který bude v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zavazuje 

zpracovat budoucí dárce.  

 

Článek III. 

Prohlášení budoucího dárce  

Budoucí dárce prohlašuje, že po dobu trvání svého závazku z této smlouvy nepřevede movité 

věci specifikované v příloze č. 1 této smlouvy do vlastnictví třetí osoby. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

(2) Smluvní strany se dohodly, že budoucí dárce uveřejní smlouvu prostřednictvím registru  

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez  

zbytečného odkladu po podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

(4) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě 

vyhotovení obdrží budoucí dárce a dvě vyhotovení obdrží budoucí obdarovaný. 

Článek V. 

Doložka obce  

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání 

schválením tohoto právního jednání Zastupitelstvem města Přerova na její ….. schůzi konané 

dne ……………………. usnesením č. …………………………………….. 

 

 Za budoucího dárce:         Za budoucího obdarovaného: 

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

            

 

 

 

 …..…………………………                              ...……………………………... 

                        Michal Zácha                  

                    náměstek primátora                 ředitelka  

                    


