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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU 

Článek I. 
Smluvní strany 

1.1 Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
právní forma: příspěvková organizace 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
je plátce DPH  
(dále jen „Obdarovaný“) 
- na straně jedné – 
 
a 
 

1.2 ECO-INVESTMENT, a.s.  
se sídlem: náměstí Republiky 1037/3, 110 00 Praha 1 
zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka č.: 10225 
zastoupena: Ing. Milan Fiľo, předseda představenstva 
         Ing. Miloslav Čurilla, člen představenstva 
IČO: 27385574 
DIČ: CZ27385574 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
je plátce DPH 
(dále jen „Dárce“) 
- na straně druhé – 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, 

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

Smlouvu o poskytnutí peněžního daru 
(dále jen „smlouva“). 

 
Článek II. 

2.1 Dárce tímto daruje obdarovanému peněžní dar ve výši 250.000,- Kč (dvě stě padesát 
tisíc korun českých). 

2.2 Dárce poskytuje peněžní dar na úhradu nákladů vynaložených Správou na zabezpečení 
Vánočního koncertu – Pavol Hammel a Prúdy. Koncert se uskuteční dne 19. 12. 2019 
ve Španělském sále Pražského hradu.  
 
 



 

           Článek III. 
3.1 Obdarovaný prohlašuje, že dar dle odst. 2.1 čl. II. této Smlouvy přijímá a zavazuje se 

jej použít výhradně tak, jak je uvedeno v odst. 2.2 čl. II. této Smlouvy.  

3.2 V případě nesplnění své povinnosti uvedené v odst. 3.1 tohoto článku, Obdarovaný 
neprodleně, nejpozději však do 31. 1. 2020, navrátí poskytnutý peněžní dar, který nebyl 
účelně a prokazatelně využit do konce příslušného zdaňovacího období, v němž byl 
poskytnut. 

Článek IV. 
4.1 Peněžní dar bude Dárcem poslán formou bezhotovostní platby na účet obdarovaného, 

jež je uveden v čl. I.  této Smlouvy, s VS. Peněžní dar bude od dárce poskytnut 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne účinnosti této Smlouvy. 

4.2 Obdarovaný se zavazuje, že po obdržení peněžního daru na svůj účet, neprodleně 
vystaví a zašle Dárci potvrzení o obdržení peněžitého daru, a to nejpozději do 10 dnů 
ode dne připsání částky na účet Obdarovaného.   

 
Článek V. 

5.1 Podpisem této Smlouvy se Obdarovaný zavazuje splnit své povinnosti, které pro něho 
vyplývají ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

5.2 Obdarovaný se zavazuje zaslat Dárci po skončení koncertu rozpis nákladů ve výši 
poskytnutého peněžního daru dle odst. 2.1 čl. II. této Smlouvy vynaložených na 
zabezpečení koncertu, dle odst. 2. 2., a to nejpozději do 15. 1. 2020. 

5.3 Pokud Obdarovaný nezašle Dárci rozpis nákladů na koncert, na které byl použit peněžní 
dar, za podmínek se všemi náležitostmi podle odst. 2 tohoto článku, musí vrátit Dárci 
poskytnutý peněžní dar v plné výši, a to do 30 dnů po uplynutí termínu pro zaslání 
rozpisu nákladů na koncert podle odst. 2 tohoto článku.   
 

Článek VI. 
Další ujednání 

6.1 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci 
smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována 
za právně neplatná a neúčinná. 

6.3 Smluvní strany sjednávají způsob doručování tak, že si budou vzájemně doručovat 
písemnosti na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud Obdarovaný prokazatelně 
neoznámí Dárci změnu sídla, a naopak. Nevyzvedne-li si adresát písemnosti nebo 
nepodaří-li se písemnost doručit na adresu, jak je uvedeno, považuje se den vrácení 
zásilky Dárci, resp. Obdarovanému, za den doručení, i když se adresát o zásilce 
nedozvěděl. 

6.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Dárce obdrží jedno a 
Obdarovaný dvě paré. 



 

6.5 Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění 
může být kteroukoli ze smluvních stran uveřejněna v souladu s platnými právními 
předpisy. 

6.6 Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného 
prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 
povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy 
v tomto bodě nedopustila. 

6.7 Případný spor v rámci realizace či výkladu této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit 
u místně a věcně příslušného soudu Obdarovaného. 

6.8 Osobní údaje vyplývající z této smlouvy budou dále zpracovávány pouze po dobu a za 
účelem naplnění smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. Všeobecné 
nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a z vnitřního předpisu 
obdarovaného – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů, která bude dárci 
poskytnuta na vyžádání. 

6.9 Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je 
uzavřena jasně a srozumitelně a podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávněni za 
smluvní stranu se zavazovat. 

 
V Praze dne V Praze dne 
 
 
 
      Ing. Milan Fiľo  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
   předseda představenstva ředitel 
ECO-INVESTMENT, a.s. Správa Pražského hradu 
 
 
 
      Ing. Miloslav Čurilla 
   člen představenstva 
ECO-INVESTMENT, a.s. 
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