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DAROVACÍ SMLOUVA Č. SA1/2019/D 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve 

znění pozdějších předpisů, těmito smluvními stranami: 

 

 

Dárce:    Evžen Šimera    

adresa:     Veletržní 39, Praha 7, 170 00    

RČ:       

na straně jedné a dále také jen jako „dárce“ 

a 

Obdarovaný:    Česká republika – Moravská galerie v Brně 
adresa:     Husova 18, 662 26 Brno 

statutární zástupce:  Mgr. Jan Press – ředitel 

IČ:     00094871 

DIČ:    CZ00094871 

na straně druhé a dále také jen jako „obdarovaný“ 

 

uzavírají tuto smlouvu: 

 

 

I. 

Prohlášení obdarovaného 

Moravská galerie v Brně prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím 

Ministerstva kultury České republiky č.j. 17.471/2000 ze dne 27. 12. 2000 (s účinností ode dne 29. 12. 

2000), která v právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

plynoucí a nabývá majetek s příslušností hospodařit s ním v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pouze do vlastnictví České republiky. 

 

II. 

Předmět daru 

Dárce prohlašuje, že je:  

a) jako autor výlučným vlastníkem originálů děl:  

- Oxid oxid, práce na papíře, 2013, 50x70cm; 

- Ze stavu beztíže, akryl na plátně, 2009, 120x100cm  

(hodnota daru: 140.000 Kč) 

která jsou blíže specifikována v seznamu děl, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této 

smlouvy (dále také jen jako „předmět daru“) 

b) je osobou plně oprávněnou k uzavření této smlouvy a rovněž k poskytnutí všech níže v této 

smlouvě uvedených oprávnění. 

 

III. 

Předání a převzetí předmětu daru 

Dárce předává předmět daru do vlastnictví obdarovaného při uzavření této smlouvy, kdy převzetí 

předmětu daru svým níže připojeným podpisem na této smlouvě obdarovaný do vlastnictví ČR a práva 

hospodaření přijímá, stvrzuje a potvrzuje, že je mu znám stav předmětu daru v době předání. 

 

 

IV. 
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Licenční ujednání 

Dárce jako nositel autorského práva poskytuje touto smlouvou obdarovanému oprávnění (licenci) 

předmět daru užít v rozsahu: 

a) věcném – pro všechny způsoby užití, které jsou známy v době uzavření této smlouvy, zejména:  

- předmět daru rozmnožovat, tj. zhotovovat trvalé nebo dočasné tiskové, fotografické, zvukové, 

obrazové aj. za účelem zpřístupňování předmětu daru prostřednictvím těchto rozmnoženin (§ 

13 AutZ), 

- půjčovat originál nebo rozmnoženiny předmětu daru (§ 16 AutZ), 

- vystavovat originál nebo rozmnoženiny předmětu daru (§ 17 AutZ), 

- zpřístupnit předmět daru veřejnosti prostřednictvím rozhlasu či televize či prostřednictvím 

internetu (§18 AutZ), 

b) časovém – po celou dobu trvání majetkových práv, 

c) územním – na území celého světa, 

d) jako licenci nevýhradní. 

Licence je dárcem obdarovanému poskytována bezúplatně. 

Dárce opravňuje obdarovaného k udělení podlicence jakékoliv třetí osobě.  

Dárce nese plnou odpovědnost za svou způsobilost k poskytnutí autorských práv a výslovně 

prohlašuje, že takovému poskytnutí nebrání žádná právní či faktická překážka.  

Obdarovaný se zavazuje, že nebude s předmětem daru nakládat způsobem, který by snižoval jeho 

hodnotu.  

Obdarovaný není povinen licenci využít. 

Obdarovaný prohlašuje, že shora uvedená práva bude využívat výlučně k nekomerčním účelům s tím, 

že k užití předmětu daru pro účely komerční přistoupí pouze, pokud s takovým užitím dárce vysloví 

předchozí souhlas. 

 

 

V. 

Přechod nebezpečí škody a nabytí vlastnického práva  

Nebezpečí škody na předmětu daru přechází na obdarovaného jeho předáním a převzetím. Vlastnické 

právo k předmětu daru přechází na obdarovaného okamžikem uzavření této smlouvy. 

 

 
VII.  

Zvláštní ujednání 

Dárce a obdarovaný uzavírají tuto smlouvu (a dárce daruje předmět daru obdarovanému a tento jej od 

něj přijímá) zejména za účelem možnosti realizace vzdělávacích a osvětových činností a projektů 

obdarovaného, kdy mezi takové projekty patří i projekt Artotéka. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

Změny jednotlivých smluvních ustanovení, popřípadě doplňky této smlouvy, mohou být sjednány 

pouze písemným, číslovaným a datovaným dodatkem této smlouvy podepsaným oběma smluvními 

stranami.  

Režim této smlouvy podléhá českému právnímu rádu a řídí se zejména zákonem č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (AZ).  

Smluvní strany ujednávají, že jejich právní vztah založený touto smlouvou se bude řídit českým 

právem, je-li pro něj volba práva přípustná. Smluvní strany pak dále ujednávají, že jakýkoli spor mezi 

smluvními stranami vzniklý v souvislosti s touto smlouvou a/nebo právním vztahem touto smlouvou 

založeným bude rozhodován českými soudy v občanském soudním řízení a soudem místně příslušným 
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k rozhodnutí sporu bude obecný soud obdarovaného.  

Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání smlouvy neovlivní 

vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli 

ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit 

jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů 

obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti 

pozbylo. 

Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy mimo ta 

ujednání, která jsou výslovně uvedena v textu této smlouvy výše, mezi sebou neujednali ústně ani 

jinou formou jakékoli výhrady či podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv a povinností z této 

smlouvy ani jakákoli jiná vedlejší ujednání. Smluvní strany v dané souvislosti dále ujednávají, že 

jakákoli vedlejší ujednání při této smlouvě mezi nimi musí být učiněna písemně, jinak nejsou platná 

ani účinná. 

Tato smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dárce obdrží 

jedno (1) vyhotovení a obdarovaný dvě (2) vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí, jsou si vědomy 

veškerých důsledků pro ně z této smlouvy vyplývajících, a na důkaz toto pod smlouvu připojují svoje 

vlastnoruční podpisy. 

 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. 

 

 

 

 

V Praze dne: 25. 4. 2019 V Brně dne: ………………………… 

 

 

dárce:  obdarovaný: 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Evžen Šimera Moravská galerie v Brně 
 Mgr. Jan Press, ředitel 
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Příloha č. 1 k darovací smlouvě SA1/2019/D 

 

 

Autor, název díla, rok 

vzniku, rozměr, technika 

náhled 

 

Evžen Šimera, Oxid oxid, 

práce na papíře, 2013, 

50x70cm 

 

 

 

Hodnota: 45.000 Kč 

 
 

 

Evžen Šimera, Ze stavu 

beztíže, akryl na plátně, 

2009, 120x100cm 

 

 

 

Hodnota: 95.000 Kč 

 
 

 


