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Darovací smlouva 
č. DAH/04/03/005880/2017

MHMPP07K5ZPD

kterou dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely níže uvedeného dne,
měsíce a roku

1. Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1, Česká republika 
zastoupené:
IČO: 
č. účtu:
bankovní spojení:
(dále jen ,,dárce“)

Daniel Hodek, radní hl. m. Prahy 
00064581

2. obdarovaná: 
se sídlem: 
zastupovaná: Advokátní kancelář Klára Samková s.r.o., Španělská 742/6, 

120 00 Praha 2, IČ: 283 86 671_________________

č. účtu:
(dále jen „obdarovaná"),

Článek I.

1) Dne 5. 6. 2013 vydal Magistrát hlavního města Prahy osvědčení pod čj. S-MHMP/444705/2013, 
467848/2013, kterým přijal oznámení subjektu „Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s.“, IČ: 26640325, se 
sídlem Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5, (dále jen „obecně prospěšná společnost“) o vyhlášení 
veřejné sbírky ve smyslu zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“). Účelem této Sbírky bylo získání 
peněžitých příspěvků na pomoc rodiny 
republice, především na zajištění podmínek pro poskytování plnohodnotné péče, nezbytného 
vybavení, ubytovacího zařízení a všestranné komplexní pomoci v počátečním období všestranného 
vývoje paterčat (dále jen „Sbírka“),

které se narodila první paterčata v České

2) Sbírka byla prováděna ode dne 8. 6. 2013 a byla ukončena ke dni 17. 4. 2015 na základě žádosti 
obecně prospěšné společnosti dopisem čj. 730201/2015 ze dne 28. 4. 2015. Podnětem pro ukončení 
Sbírky ze strany obecně prospěšné společnosti byla žádost obdarované právě na ukončení Sbírky.

3) Obecně prospěšné společnosti byl stanoven dopisem čj. 1406770/2015 ze dne 11.8. 2015 termín 
pro předložení konečného vyúčtování do 30. 9. 2015.

4) Z 11. zprávy z provedené kontroly celkového vyúčtování Sbírky za období 1.9. 2014 až 17. 4. 2015 
ze dne 4. 9. 2015, kterou vypracoval Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen, a která byla 
dána obdarované na vědomí dopisem ze dne 21. 9. 2015 pod sp. zn. S-MHMP/444705/2013 a pod 
čj. 1656604/2015, vyplývá, že čistý výtěžek k použití pro osobu, v jejíž prospěch byla Sbírka 
uspořádána, činí částku 616 414,46 Kč.



5) Protože finanční prostředky, které byly vybrány Sbírkou, nebyly použity pro svůj účel a protože 
obecně prospěšná společnost a původní obmyšlená, zde obdarovaná, se nedohodly na právním 
způsobu převodu vybraných prostředků od organizátora Sbírky - obecně prospěšné společnosti na 
obmyšlenou, zde obdarovanou, postupoval Magistrát hl. m. Prahy v souladu s ustanovením § 24 
odst. 3 zákona o veřejných sbírkách a svým rozhodnutím čj. 442261/2016, S MHMP 444705/2013 ze 
dne 15. 3. 2016 uložil odvedení nevyužité části výtěžku Sbírky, uspořádané ve prospěch obmyšlené, 
zde obdarované, do rozpočtu kraje (zde hl. m. Prahy).

6) Podle již citovaného ust. § 24 odst. 3 a ust. § 27 zákona o veřejných sbírkách rozhodl Magistrát hl. 
m. Prahy shora citovaným rozhodnutím o dalším způsobu využití finančních prostředků, které byly 
získány Sbírkou. Ve smyslu tohoto rozhodnutí Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1479 ze dne 
14.6.2016 schválila, že finanční prostředky, vybrané předmětnou Sbírkou a následně odvedené 
obecně prospěšnou společností do rozpočtu hl. m. Prahy, budou použity způsobem, pro který byla 
Sbírka vypsána, tedy ve prospěch obdarované a její rodiny.

7) Podmínkou daru je, že tento dar bude využit pouze ke stejnému účelu, k jakému byla Sbírka 
vypsána.

Článek II.

1) Za okolností a podmínek, stanovených článkem I této smlouvy, dárce touto smlouvou daruje 
obdarované dar ve výši 616 713,13 Kč--------------------------------------------------
(slovy: šestsetšestnácttisícsedmsettřináctkorunčeskýchtřinácthaléřů).

2) Dárce jmenovitě uvádí, že výlučným účelem tohoto daruje pomoc rodině které
se narodila první paterčata v České republice, především na zajištění podmínek pro poskytování 
plnohodnotné péče, nezbytného vybavení, ubytovacího zařízení a všestranné komplexní pomoci 
v počátečním období všestranného vývoje paterčat.

3) V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hl. m. Prahy 
usnesením č. ze dne

4) Darovanou částku poukáže dárce obdarované na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 30 dnů ode dne 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

5) Darovaná částka není poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise EU č. 1407/2013 ze 
dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis (Ústřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013). Dar nezakládá veřejnou podporu.

6) Obdarovaná dar přijímá a zavazuje se jej využít dle čl. I. a čl. II. odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Článek III.

Obdarovaná se zavazuje:
a) provést vyúčtování formou věcné zprávy o užití daru a předložit jej se soupisem faktur a 

pokladních dokladů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, nejpozději do 31. 12. každého roku do vyčerpání daru,

b) umožnit dárci v dohodnutém termínu ověření použití poskytnutého daru v souladu s čl. I. odst. 1 
této smlouvy a předložit na požádání veškeré podklady, které to potvrzují,



c) vrátit dárci na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy část daru, případně celý dar, pokud 
obdarovaná použije celý dar nebo jeho část v rozporu s čl. I. odst. 1 této smlouvy nejpozději do 15 
dnů ode dne ukončení kontroly vyúčtování předloženého dle čl. III. bodu a) této smlouvy.

Článek IV.

Nedílnou součástí této smlouvy je Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1479 ze dne 14. 6. 2016 a Usnesení 
Rady hl. m. Prahy č. 303 ze dne 14. 2. 2017.

Článek V.

1) Smluvní strany (dárce a obdarovaná) prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato 
smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je 
projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně 
jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany (dárce a obdarovaná) výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena 
v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy. 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 hl. m. Praha.

3) Smluvní strany (dárce a obdarovaná) prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4) Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků ktéto 
smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

5) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž obdarovaná obdrží 1 stejnopis a dárce 4 
stejnopisy. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka hlavního města Prahy.

7) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 1211 
111 01 Praha 1 - ZSP


