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Darovací smlouva

DAH/62/03/007695/2020
kterou dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve zněni pozdějších 

předpisů uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2/2. 110 00 Praha 1 
zastoupené: MgA Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hl.m.Prahy

a

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund
se sídlem Mariánské náměstí 2/2. 110 00 Praha 1

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši
10 000 000,-Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na provoz a plnění účelu 
založeni obdarovaného.

2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů tímto dárce potvrzuje, že uzavřeni této smlouvy schválilo 
zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením ě. 16/67 ze dne 16. 4. 2020.



Článek II.

Dárce se zavazuje převést finanční prostředky obdarovanému na jeho účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy do 20 dnu po nabyti účinnosti této smlouvy.

Článek IIT.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej využit k účelu dle čl. I. odst. 1. této smlouvy a při 
využiti daru dodržet podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie pro oblast veřejné 
podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungováni Evropské unie. Obdarovaný je 
povinen strpět připadnou kontrolu dárce na základě zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční kontrole), ve zněni 
pozdějších předpisů.

Článek III.
1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 

Sb., občanským zákoníkem, věznění pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES). vedené dárcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označeni této smlouvy, datum jejího podpisu a text 
této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákonik, ve znění pozdějších předpisů a uděluji svoleni k jejich užití a zveřejněni bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. *340/2015 Sb.. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí dárce.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Podpisem této smlouvy' uděluje obdarovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, a 
to dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, ve zněni 
pozdějších předpisů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (jméno, přijmeni. ročné číslo, místo trvalého bydliště či 
dlouhodobého pobytu), a to v rámci úkonů uvedených v této smlouvě.

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného 
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Smlouva se vyhotovuje v šesti autorizovaných stejnopisech o třech stranách textu v 
jazyce. Všechny exempláře smlouvy mají stejnou právní platnost.

Obdarovaný obdrží jeden stejnopis a dárce pět stejnopisů. Autorizace se provede 
připojením otisku úředního razítka dárce.

českém



6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejněni prostřednictvím registru smluv.
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