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Darovací smlouva 

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) 

 

 

 

Název PO /Jméno a příjmení FO: 

Se sídlem: / Bytem:  

IČ: / Datum narození: 

 

(dále také jen „Dárce“) 

 

a 

 

Zařízení služeb MZe s.p.o. 

Se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 

IČ: 71294295 

Zastoupená Ing. Mgr. Lubomírem Augustínem, MBA 

Bankovní účet č.: 20001-239011/0710, vedený u ČNB 

 

(dále také jen „Obdarovaný“)  

 

(Dárce a Obdarovaný dále společně také jen „Smluvní strany“)  

 

 

Článek I 

Předmět plnění 

1. Dárce touto Smlouvou daruje finanční prostředky ve výši ………………..,- Kč (slovy: 

……………..korun českých), které má ve svém výhradním vlastnictví (dále jen „Dar“),  

a to za účelem jejich použití pro projekt s názvem „Medové snídaně“ 

(www.medovesnidane.cz).  

2. Obdarovaný Dar od Dárce přijímá a zavazuje se jej převzít podle této Smlouvy  

a využít v souladu s účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy. 

 

Článek II 

Předání a převzetí daru 

1. Dárce převede Dar Obdarovanému do …… (slovy: …..) dnů ode dne, kdy tato Smlouva 

nabyde účinnosti, a to na bankovní účet Obdarovaného č. 20001-239011/0710, vedený  

u ČNB pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

2. Obdarovaný poskytne součinnost s převzetím Daru. Převzetím Daru se rozumí připsání 

Daru na bankovní účet Obdarovaného uvedený v odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Převzetím 

Daru přechází na Obdarovaného vlastnické právo k Daru. 

3. Dar v hotovosti nelze přijmout. 

4. Dar lze přijmout pouze v korunách českých.   

 

 

http://www.medovesnidane.cz/
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Článek III 

Prohlášení Dárce 

1. Dárce prohlašuje, že mu není známá žádná právní a jiná vada Daru.  

2. Dárce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy  

a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti, tj. zejména daňové nedoplatky a penále, 

nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení 

rozpočtové kázně. 

3. Dárce prohlašuje, že se nenachází v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti němu není vedeno 

insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). 

4. Dárce prohlašuje, že není proti němu veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu, ani proti němu není vedeno exekuční řízení dle zákona  

č. 120/2001 Sb., exekuční řád.  

5. Dárce prohlašuje, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský nebo pro 

trestný čin proti majetku. 

6. Dárce se zavazuje prohlášení dle tohoto článku Smlouvy udržovat v platnosti po celou dobu 

Smlouvy. 

 

Článek IV 

Další ujednání 

1. Obdarovaný prohlašuje, že Dar využije v roce 2023 výhradně pro účely projektu 

Ministerstva zemědělství s názvem „Medové snídaně“ (www.medovesnidane.cz). O použití 

Daru bude Dárce Obdarovaným informován.  

2. Dárce je oprávněn uvést, že v konkrétním kalendářním roce poskytl Dar za účelem 

uvedeným v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Uvedení informace dle věty první (zejména 

způsob či forma jejího uveřejnění) musí být předem odsouhlaseno ze strany Oddělení 

komunikace s veřejností Ministerstva zemědělství, konkrétně kontaktní osoby, kterou  

je Ing. Eva Havránková, tel.: 221 812 409, email: eva.havrankova@mze.cz (dále jen „“).  

Dárce není oprávněn uvést, že podporuje Ministerstvo zemědělství, Obdarovaného nebo  

že je partnerem projektu s názvem „Medové snídaně“. Dárce dále není oprávněn uvést,  

že je podporován Ministerstvem zemědělství nebo Obdarovaným. Dárce v souvislosti 

s uvedením informace podle věty první tohoto odstavce je oprávněn u listinných  

i elektronických dokumentů uvést logo Ministerstva zemědělství, a to za podmínky 

předchozího písemného souhlasu ze strany Kontaktní osoby. 

3. Dárce svým podpisem níže potvrzuje souhlas s tím, že pokud výše Daru přesáhne částku 

50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), aby obraz Smlouvy včetně jejích příloh  

a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byly uveřejněny v registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/20 15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších 

předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem 

jejich uveřejnění správci registru smluv Obdarovaný; tím není dotčeno právo Dárce k jejich 

odeslání.  

http://www.medovesnidane.cz/
mailto:eva.havrankova@mze.cz
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4. Dárce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět pouze v případě, že Dar 

byl Obdarovaným použit v rozporu s touto Smlouvou.  

5. Obdarovaný je oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět, pokud: 

i. se kterékoli prohlášení Dárce dle článku III této Smlouvy ukáže nepravdivým; 

ii. Dárce nepředá Dar v souladu s touto Smlouvou Obdarovanému; 

iii. Dárce jedná v rozporu s článkem IV odst. 2 této Smlouvy. 

6. Výpovědní doba je 7 (slovy: sedm) dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení 

výpovědi druhé Smluvní straně. 

7. Smluvní strany ujednávají, že tuto Smlouvu nelze vypovědět z jiných důvodů, než které 

jsou ve Smlouvě uvedeny.  

 

Článek V 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran, ledaže jde o případ dle následující věty tohoto odstavce. V případě, kdy Dar přesáhne 

částku 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), nabývá Smlouva platnosti dnem 

podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

2. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení této Smlouvy pozbývají platnosti okamžikem, kdy 

byl Dar v souladu se Smlouvou použit, o čemž bude Dárce informován v souladu s článkem 

IV odst. 1 této Smlouvy, ledaže jde o ustanovení, z jejichž povahy je zřejmé, že mají trvat 

i po ukončení této Smlouvy. Dárce je oprávněn po zbytek kalendářního roku, ve kterém Dar 

Obdarovanému poskytl, uvádět skutečnosti dle článku IV odst. 2 této Smlouvy.  

3. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění.  

4. Smlouva se vyhotovuje ve 3 (slovy: třech) stejnopisech, z nichž obdarovaný obdrží  

2 (slovy: dva) stejnopisy a dárce 1 (slovy: jeden) stejnopis. 

 

 

V Praze dne ………… 2023    V Praze dne ………… 2023 

 

 

Za Dárce:      Za Obdarovaného: 

 

       

………………………………   ……………………………. 

                                                    Ing. Mgr. Lubomír Augustín, MBA 

ředitel   

 

 

 
 


