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Severočeské doly a.s.
člen Skupiny ČEZ

DAROVACÍ SMLOUVA
podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, a s ohledem na § 20 zákona Č. 586/1992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,Smlouva")

číslo 44/2020
Severočeské doly a.s.
Sídlo: Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Zastoupena:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 495
ICO: 49901982
DIČ: CZ699005746
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:34005491/0100
IBAN CZ09 0100 0000 0000 3400 5491
Telefon:

(dále jen ,,Dárce")
a

Město Kadaň
Sídlo:
zastoupena:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Telefon:

Mírové náměStí l, 432 01 Kadaň

00261912
CZ00261912
Komerční banka, a.s., číslo úČtu: 19-1725441/0100
+420 474 319 500

(dále jen ,,Obdarovaný")
(Dárce a Obdarovaný dále společné též ,,Smluvní strany")

Preambule
Vzhledem k tomu, že Dárce má zájem na p0dpóře regionálního rozvoje kultury, na rozvoji cestovního
ruchu, jakož i na podpoře aktivit pro využívání volného času obyvatel měst a obcí v regionu, kde vyvíjí
svoji činnost, a obdarovaného současně považuje za svého významného partnera, dohodly se Smluvní
strany na Smlouvě v tomto znění: '

I.
Předmět Smlouvy

].1. Dárce se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou bezplatně poskytnout Obdarovanému
bezúplatné plnění v souladu s § 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, ve výši

103.000,- Kč

(slovy." jednosto tři tisíce korun česjých)

(dálejen ,,Dar').

I.2. Obdarovaný Dar přijímá a zavazuje se k povinnostem dle ČI. II. Smlouvy.
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II.
Práva a povinnosti Obdarovaného

Il.l. Obdarovaný se zavazuje Dar použít do 31. 12. 2020 výhradně na podporu regionálního rozvoje
kultury, k rozvoji cestovního ruchu, jakož i aktivit pro využívání volného času obyvatel měst a
obcí, a to konkrétně na: - zakoupení dřevěných stánků, které budou složit prodejcům při
pořádáni kulturních akcí ve městě.

11.2. Obdarovaný se zavazuje doložit Dárci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31.1.2021,
účel a způsob využití Daru. Za tím účelem Obdarovaný předá Dárci bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 31.1.2021 ze strany Obdarovaného řádně vyplněnou a podepsanou
závěrečnou hodnotící zprávu, jejíž formulář je dostupný na internetové adrese www.sdas.cz
v sekci Pomáháme okoli7Závěrečná hodnotící zpráva, ke které připojí písemné čestné prohlášení o
použiti Daru na účely dle předchozího odst. Smlouvy a jeho vyúčtování písemnými kopiemi
dokladů prokazujících použití i části Daru na účely dle předchozího odst. Smlouvy, zejm. faktury,
pokladní doklady, výpisy z účtu, fotografie, pozvánky, letáky apod.).

II.3. Obdarovaný se zavazuje na výzvu Dárce poskytnout bez zbytečného odkladu potřebnou
součinnost při kontrole způsobu využití Daru, která spočívá zejména v poskytnutí dokladů
prokazujících způsob využiti Daru k účelům sjednaným v odst. Il.l. Smlouvy.

III.

Platební podmínky

III.1. Dárce se zavazuje Dar poskytnout na bankovní účet Obdarovaného uvedený v záhlaví Smlouvy
do 14 dnů od úČinnosti Smlouvy.

IV.
Odstoupení od Smlouvy

jV.l. Dárce je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Obdarovaný poruší povinnosti sjednané v ČI. TI.
Smlouvy. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné oznámení o
odstoupení od Smlouvy doručeno Obdarovanému.

IV.2. V případě odstoupení Dárce od Smlouvy vrátí Obdarovaný Dárci Dar, a to do 5 dnů od doručení
písemného oznámení o odstoupení od, Smlouvy.

V.
Ostatní a závěrečná ujednání

V.1. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V.2. Smluvní strany si při sjednávání Smlouvy vymezily informace (např. obchodní tajemství), které
jsou povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty. Tyto informace jsou ve
Smlouvě podtrženy, či jinak vhodně zvýrazněny, pokud si je Smluvní strany nevymezily jiným
způsobem.

V.3. Dárce se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu
po jejím podpisu, vymezení informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru
smluv vyjmuty, a anonymizaci Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy.
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V.4. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a úČinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v
souladu se zákonem o registru smluv.

VS. Smluvní strany jsou obecně při plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem Č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (,,ZZOÚ"), a s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických
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 (,,Nařízeni").
Budou-li si Smluvní strany za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za
tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s ČI. 28 odst. 3 Nařízení a se
ZZOÚ.

V.6. Změny a dodatky Smlouvy lze provádět pouze písemnou formou.

V.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každý s platnosti originálu, z nichž Dárce obdrží
jedno vyhotovení a Obdarovaný tři vyhotovení.

Dárce:

V Chomutově dne: ....A4.".Q'.2F1

I

Severočeské doly a.s.

Obdarovaný:

V Kadani dn,. L¥ '44· UČ17

s
město Kadaň

Severočeské doly a.s.

Severočeské doly a.s.
8 Boženy Nčmcové 5359

l

43í) JI Chomutov
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