
Darovací smlouva č. 4102201037

uzavřena ve smyslu ustanoveni § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 334/1999, ve

znění usneseni vlády České republiky č. 534/2000, č. 1187/2001, č. 903/2003 a č. 174/2009,
k poskytování sponzorských darů státními podniky a podniky s většinovou majetkovou účasti státu,

uzavřená mezi:

ČEZ, a. S.
se sídlem: Duhová 2/1444, PSČ 140 53, Praha 4
zastoupen:

lČ: 45274649
DIČ: CZ45274649
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581
(dále jen ,,dárce")

a

český svaz kanoistů, z.s.
se sídlem: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
zastoupen: Mgr. Jan Boháč, předseda
lČ: 00537730
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 244
(dále jen ,,obdarovaný")

uzaviraji na základě vzájemného konsensu tuto darovací smlouvu (dále jen ,,smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout nefinanční dar spočivajicí v nadlepšení
objemu vypouštění vody z VD Lipno 1 nad rámec manipulačního řádu pro účely uspořádání
závodu Cp a mčr ve slalomu a sjezdu na divoké vodě ve dnech 27.8. - 30.8.2020. jedná se o
nadlepšeni průtoku o 171 tis, m' nad objem daný manipulačnIm řádem, aby dosaženo přibližného
průtoku 21 m'/s, a to po celkovou dobu 24,75 hod.

2. Obdarovaný dar od dárce přijímá za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek ll.
Termin plnění

1. Dárce se zavazuje navýšit množství vypouštěni vody z VD Lipno 1 dle článku l. této smlouvy dle
nás|edujÍcÍho harmonogramu:
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DATUM OD -DO PRŮTOK CELKEM ÚČEL CELKEM
m4s HOD. m'

čtvrtek 27.8.2020 15:00 21 2 stavba tratě 151 200
- navíc 1 hod

17:00
pátek 28.8.2020 14:00 21 5 volný trénink+ 378 000

stavba tratě+
19:00 MČR družstev

sobota 29.8.2020 8:00 21 9,25 Závody slalom 699 300
navíc 1,25 hod

17:15
neděle 30.8.2020 8:00 21 8,50 Závody slalom a 642 600

- sjezd
16:30

CELKEM
LIMIT
ROZDÍL (zaokrouhleně)

24,75 hod 1.871.100 m'
1.701.000 m'
171.000 m'

Článek Ill
Kontaktní osoby

1, Za dárce:

jméno a přijmenŕ
adresa:
tel.:
e-mail:

2. Za obdarovaného:

jméno a přijment
adresa:
tel.:
e-mail:

"Kontaktní osoba", která je zaměstnancem smluvní strany nebo zástupcem smluvní strany pověřeným
danou smluvní stranou k jednání v určitém rozsahu, je osoba oprávněná zastupovat smluvní stranu v
záležitostech plněni této smlouvy. Tato osoba však není oprávněna měnit tuto smlouvu nebo jiným
způsobem smluvní stranu zavazovat, pokud to výslovně nevyplývá z písemné plné moci/pověřeni
udělené danou smluvní stranou.
3. Smluvní strany nesou samy veškeré náklady a závazky vzniklé jim v souvislosti s uzavřením této

smlouvy.

Článek IV.
Hodnota daru

1. Dárce prohlašuje, že hodnota daru byla vyčíslena ztrátě dárce na hrubé marži za ztracený objem
výroby elektrické energie, což odpovídá částce
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Článek V.
Ochrana osobních údajů a důvěrných informaci

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plněni této smlouvy mezi nimi může dojít
k předáváni osobních údajů ve smyslu 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 nařízeni o ochraně
osobních údajů), v platném znění (dále jen ,,nařízeni")., a k vzájemnému poskytnuti informací,
které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní
údaje ve smyslu výše uvedeného nařízeni a ve smyslu příslušných vnitrostátních právních
předpisů, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Za
důvěrné informace je dále považováno obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb,,
občanský zákoník, v platném znění, informace výslovně označené za důvěrné a další informace
majÍcÍ důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze smluvních stran se zavazuje
uchovávat tyto informace v tajnosti a poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištěni
ochrany důvěrných informaci v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními smluvních
stran.

2. Obdarovaný se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištěni ochrany
důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními smluvních stran.

3. Obdarovaný odpovídá za dodržení povinnosti ochrany osobních údajů ve smyslu nařIzenI v
případě, kdy jsou takové údaje předány dárci v souvislosti s plněním smlouvy, prezentaci projektu
či plněním dalších ujednáni souvisejÍcĹch s poskytnutím daru, a zavazuje se dárci poskytnout
veškerou součinnost při naplňování podmínek ochrany osobních údajů v souladu uvedeným
nařízením.

4. Obdarovaný se zavazuje zajistit bezodkladně souhlas dotčených subjektů osobních údajů
(případně jejich zákonných zástupců) se zpracováním a zveřejněním osobních údajů dárci
(zejména identifikačních údajů, fotografií, údajů o zdravotním stavu) v případě, kdy v souvislosti s
plněním této smlouvy, prezentaci projektu či plněním dalších ujednáni souvisejicích s
poskytnutím daru, dojde k předáni osobních údajů dárci.

5. V případě, že obdarovaný nezajisti bezodkladně souhlas dotčených subjektů osobních údajů
(případně jejich zákonných zástupců) se zveřejněním osobních údajů dárci, smí dárce
zveřejňované informace upravit tak, aby nebylo možné identifikovat žádnou konkrétní osobu.

6. Dárce upozorňuje obdarovaného, že nezajistI-li obdarovaný bezodkladně souhlas dotčených
subjektů osobních údajů (případně jejich zákonných zástupců) se zpracováním osobních údajů
dárcem, dárce nebude moci závěrečnou zprávu o použiti daru, která vyžaduje předání osobních
údajů, vůbec zpracovat.

7. Obdarovaný není oprávněn uveřejňovat žádné informace týkajIcI se obsahu této smlouvy, kromě
osoby dárce a předmětu smlouvy.

8. Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely uveřejněni v
registru smluv smluvní strany navzájem prohlašuji, že smlouva obsahuje obchodní tajemství
v článku lV. odst. 1 smlouvy, a to v určeni hodnoty daru. Smluvní strany se zavazuji, že před
uzavřením smlouvy si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv. Dárce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejněni
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavřeni
smlouvy.
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Článek VI.
Závěrečná ustanoveni

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídI příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva je platná okamžikem jejího podpisu dárcem a obdarovaným a účinnosti nabývá
dnem jejího uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

3. Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom (l)
vyhotoveni obdrží dárce i obdarovaný.

4. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, že při
jejím uzavírání nejednaly v tisni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetly a s jejím
obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze, dne:

Dárce: ,

V Praze, dne:

Obdarovaný:

Ař . an Boháč
předseda
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