
DAROVACÍ SMLOUVA 
(uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů) 
č.j.:  

 

Česká republika - Ministerstvo vnitra, 
IČO: 00007064,  
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,  
zastoupená: Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 
České republiky, právně jednajícím plk. Ingr. Petrem Ošlejškem, Ph.D., náměstkem 
generálního ředitele HZS ČR, na základě čl. 3 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 29/2014, 
o přijímání darů,  
doručovací adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414,  
ID DS: 84taiur, 
kontaktní osoba: …, 

(dále jen „příjemce“) 
 
a 

 

Karlovarský kraj 
IČO: 70891168 
DIČ: CZ70891168 
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory 
zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem  
ID DS: siqbxt2 
administrující odbor: odbor bezpečnosti a krizového řízení 

(dále jen „dárce“) 

 
Čl. I 

 

(1) Dárce je výlučným vlastníkem movitých věcí specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy 
(dále jen „předmět daru“), které daruje obdarovanému za účelem jejich užití jako 
zahraniční humanitární pomoci České republiky. 
   

(2) Příjemce, mj. v rámci plnění úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky, 
předmět daru do svého vlastnictví pro účely zabezpečení zahraniční humanitární pomoci 
přijímá.    

 
Čl. II 

 
(1) Dárce prohlašuje, že na předmětu daru neváznou žádná práva třetích osob ani jiné 

závazky a nejsou mu známy žádné vady předmětu daru. 
 

(2) Dárce prohlašuje, že předmět daru má souhrnnou cenu, případě účetní hodnotu ve výši 
částka Kč (do max. výše 200 000 Kč včetně DPH). 
 

(3) Dárce prohlašuje, že jeho zájem je užití předmětu daru primárně jako zahraniční 
humanitární pomoci Ukrajině. Dárce však v této souvislosti bere na vědomí, že příjemce 
nemůže garantovat takové přímé užití předmětu daru, včetně užití konkrétní fyzickou 
nebo právnickou osobou, či složkou (součástí) státu Ukrajina, a dále, že příjemce 
s ohledem na situaci na Ukrajině a nastavené procesy předávání humanitární pomoci 
případně okolnosti, za kterých k předání předmětu daru Ukrajině dojde, nemusí být ani 
schopen doložit převzetí předmětného daru ze strany Ukrajiny. Dárce rovněž bere na 



vědomí, že účelovému užití daru jakožto zahraniční humanitární pomoci Ukrajině může 
být dosaženo i jeho dodáním do centrálního předávacího místa provozovaného se 
souhlasem, vědomím či v zájmu Ukrajiny (tzv. „LO Humanitarian HUB PL/SK“). Příjemce 
prohlašuje, že učiní maximum proto, aby předmět daru byl předán v co nejkratší době. 
 

(4) Smluvní strany sjednávají, že nelze-li objektivně předmět daru předat příjemci současně 
s uzavřením této smlouvy, považují tuto smlouvu za konsensuální, přičemž dárce 
předmět daru předá a příjemce jej převezme v nejbližším možném termínu, o čemž bude 
mezi stranami pořízen předávací protokol, přičemž pro tyto účely je možné využít vzor 
protokolu o předání předmětu daru tvořícího přílohu č. 2 smlouvy, který podepíší k tomu 
oprávnění zástupci smluvních stran. 
 

(5) Příjemce tímto prohlašuje, že darování předmětu daru touto smlouvou naplňuje 
podmínku osoby adresáta daru a účelu daru pro jeho případné uplatnění dárcem ve 
smyslu § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.; tímto však není jakkoliv 
dotčen výkon působnosti a pravomoci správce daně.   

 

Čl. III 
 

(1) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dárce 
obdrží jedno vyhotovení a příjemce dvě vyhotovení. 
 

(2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních 
stran, nestanoví-li právní předpisy výslovně jinak. 
 

(3) Příjemce je oprávněn tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv (viz zákon č. 340/2015 Sb.) 
i v případě, kdy tato povinnému zveřejnění nepodléhá, k čemuž smluvní strany uvádějí, 
že s ohledem na užití předmětu daru jako zahraniční humanitární pomoci považují její 
plnění za prováděné převážně mimo území České republiky. 
    

(4) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, a podle 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). 
 

(5) Tuto smlouvu lze měnit formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
 

(6) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
 

(7) Schválení daru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 
…….. ze dne……. 

 

(8) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy. 
 

V Praze dne …………………      V  …………. dne………. 
 
           ………………………………               ……..……………………… 
                           za dárce                                                                 za příjemce 



Příloha č. 1 Darovací smlouvy č.j. …. 
 

POPIS PŘEDMĚTU DARU 
 
jenž je součástí darovací smlouvy uzavřené mezi Českou republikou, IČO 00007064, sídlem 
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, a Karlovarským krajem, IČO 70891168, sídlem Závodní 
353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, v souvislosti s poskytnutím zahraniční humanitární 
pomoci České republiky. 
 
Předmět daru:   
 

Název Počet Cena za 1 ks  Cena za 1 ks s DPH 

………. ………. ………. ………. 

    

    

    

    

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 Darovací smlouvy č.j. ….  
 

PROTOKOL 
O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DARU 

 
pořízený na základě darovací smlouvy uzavřené mezi Českou republikou, IČO 00007064, 
sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 a Karlovarským krajem, IČO 70891168, sídlem 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, v souvislosti s poskytnutím 
zahraniční humanitární pomoci České republiky. 
 
Předmět daru:   
 
 

Název Počet Cena za 1 ks  Cena za 1 ks s DPH 

………. ………. ………. ………. 

    

    

    

    

    

 
Příjemce předmět daru bez výhrad převzal a potvrzuje, že předmět daru je bez zjevných vad 
(mj. se převzaté věci shodují s věcmi uvedenými v příloze č. 1 darovací smlouvy). 
 
 
V ………… dne …………….. 

 

……………………………………… 
za příjemce  

……………………………………… 
za dárce  

  
 


