
Smlouva o poskytnutí finančního daru 

uzavřená podle ustanovení § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění  

 

mezi: 

 

 

Název firmy/ Jméno a příjmení ……………..…. 

Sídlo/adresa:    …………….….. 

IČO/RČ:    ……………….... 

DIČ:      ……………..…. 

Zastoupen:    …………….….. 

Bank. spojení:    ……..…………. 

Č. účtu:     ……..…………. 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Město Roztoky 

IČO:   00241610 

DIČ:  CZ 00241610 

Sídlo:   nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky 

Zastoupené:  Janem Jakobem, starostou 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Č. účtu:  20183–388041369/0800 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

I.  

 

1. Obdarovaný v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině koordinuje na území města 

Roztoky činnosti na podporu a pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou dočasně 

ubytováni na území města Roztoky, ať již v objektech ve vlastnictví města, případně 

v domácnostech občanů města Roztoky.   

2. Dárce poskytuje touto smlouvou obdarovanému finanční dar ve výši …..,- Kč (slovy 

…… korun českých) jako příspěvek na činnost obdarovaného, uvedenou v odst. 1 tohoto 

článku smlouvy, zejména pak na zabezpečení stravování a nákup hygienických potřeb 

pro uprchlíky.  

3. Dar uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy bude obdarovanému poskytnut bezhotovostně 

na účet obdarovaného, uvedený v záhlaví smlouvy, a to tak, že finanční částka 

odpovídající daru bude nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy poukázána ve 

prospěch účtu obdarovaného pod variabilním symbolem 241610.  

II. 

 

1. Obdarovaný se zavazuje užít dar výlučně k účelu ujednanému v čl. I. této smlouvy. 

2. Smluvní strany ujednaly rozvazovací podmínku, podle níž účinnost této darovací smlouvy 

zaniká, jestliže obdarovaný nepoužije dar výlučně k účelu ujednanému v čl. I. této 



smlouvy a nejpozději do konce roku, ve kterém mu byl dar poskytnut. V takovém případě 

je obdarovaný povinen dar vrátit dárci a dárce je tak oprávněn vrácení daru požadovat.  

3. Obdarovaný se zavazuje nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém mu byl dar 

poskytnut, doložit dárci použití daru způsobem dle této smlouvy, např. písemným 

sdělením oprávněné osoby obdarovaného o tom, že dar byl využit způsobem dle této 

smlouvy. 

4. Dárce je oprávněn požadovat vrácení daru v případech a za podmínek stanovených 

občanským zákoníkem. 

4. V případech vrácení daru je obdarovaný povinen vrátit dar či jeho část nejpozději do 14 

dnů od obdržení výzvy dárce k vrácení daru. 

III. 

1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění. Smluvní strany pro účely této smlouvy vylučují aplikaci 

ustanovení § 2059 občanského zákona. 

2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky č. …… dne ……. 

Město Roztoky rovněž připojuje doložku ve smyslu ust. § 41 zákona č. 120/2000 Sb., o 

obcích, o tom, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.  

3. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno některé 

ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo zdánlivé, zůstávají ostatní v 

platnosti. Při posuzováni takto neplatného nebo neúčinného nebo zdánlivého ustanovení se 

použijí ustanovení zákona jeho povaze nejbližší. Smluvní strany se zavazují upravit svůj 

vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru 

ustanovení neplatného nebo neúčinného nebo zdánlivého, a to formou dodatku k této 

smlouvě. Nesplní-li některá ze smluvních stran povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, 

může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na soud s návrhem na určení obsahu 

takového dodatku. Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek je považováno i to, že některá 

ze smluvních stran je ochotna uzavřít dodatek, avšak za podmínek, které ji oproti 

původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňují. 

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 

závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě 

ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání a odpovídá 

svobodné, vážné a pravé vůli smluvních stran, které ji uzavřely bez nátlaku a tísně, 

s vyloučením nápadně nevýhodných podmínek pro některého z nich a s plným vědomím 

právních důsledků s touto smlouvou spojených. Na důkaz souhlasu s celým obsahem 

smlouvy připojují své podpisy. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v evidenci 

smluv, vedených městem Roztoky, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy a datum jejího 

podpisu, a dále v registru smluv podle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany 



prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákona. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného 

souhlasí dárce s případným zveřejněním veškerých údajů, týkajících se či souvisejících 

s plněním této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a za splnění podmínek stanovených zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a jedno 

vyhotovení obdarovaný. 

 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

 

 

Dárce:        Obdarovaný: 
 

V Roztokách dne:                                                      V Roztokách dne: 

 

 

 

…………………………………….. ……………………………………… 

  

  

 


