
č. smlouvy obdarovaného: 4222103375

DAROVACÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

1. IKEA Česká republika, s.r.o.
zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 94828
zastoupená: Market managerem, IKEA Brno

Business Navigation & Operations
Managerem, IKEA Brno

sídlo: Skandinávská 131/1, Třebonice, 155 00 Praha 5
IČO: 27081052
DIČ: CZ27081052
kontaktní osoba: Local Marketing Analyst
tel.:
e-mail:
je plátce DPH

(dále jen „IKEA“ nebo „dárce“)

a

2. Statutární město Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
kontaktní osoba: Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí MMB
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. ú.: 111211222/0800
je plátce DPH

(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí hmotného daru ve formě nákupních tašek v rámci 

pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, které budou použity v souvislosti s provozem Nábytkové 
banky na BVV v Brně. 
 

2. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému hmotný dar specifikovaný v Článku II. této 
smlouvy a obdarovaný se zavazuje tento dar přijmout. 

 
3. Poskytnutí daru je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek II. 
Hodnota daru  

 
Dárce poskytuje obdarovanému hmotný dar ve formě 1 200 ks nákupních tašek v celkové 
hodnotě 14 652,- Kč (slovy: čtrnáct tisíc šest set padesát dva korun českých) a obdarovaný 
tento dar do svého vlastnictví přijímá. 
 
 

Článek III. 
Termín, místo předání a převzetí daru 

 
Dar byl předán zástupcem dárce - IKEA Brno, Skandinávská 4, Brno, dne 10. 3. 2022 a převzat 
pověřenou osobou za obdarovaného. Předání hmotného daru je potvrzeno předávacím 
protokolem. 
 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti obdarovaného 

 
Obdarovaný se zavazuje použít dar v souladu s podmínkami této smlouvy výlučně k účelům 
podle článku I. této smlouvy. 
 
 

Článek V. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Dárce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že obdarovaný nepoužije 

poskytnutý dar v souladu s účelem specifikovaným v článku I. a IV. této smlouvy.  
 

2. V takovém případě je obdarovaný povinen vrátit dar do 30 kalendářních dnů od odstoupení 
od smlouvy dle článku V. odstavce 1. této smlouvy dárci.  
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Článek VI.  
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran řádně podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
2. Dárce bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

3. Dárce bere na vědomí povinnost obdarovaného vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh 

na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá obdarovaný.  
 
6. Dárce souhlasí se zveřejněním této smlouvy, účelu a výše poskytnutého daru, případně 

dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech, včetně případného zveřejnění 
na webových stránkách obdarovaného, popř. v jeho výroční zprávě. 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné ujednání o obchodním tajemství 

ve vztahu k nim či třetím osobám, na které se vztahuje právo na ochranu před zveřejněním. 
 

8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právem, zejména příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají obě platnost originálu. Každá 

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, představuje jejich úplnou dohodu a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 
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Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/226. konanou dne 22.06.2022.

V Brně dne 29.6.2022 V Brně dne 29.6.2022

…………………………………… …………………………………….
IKEA Česká republika, s.r.o. statutární město Brno

Market manager, IKEA Brno Ing. Martin Vaněček
Business Navigation vedoucí OŽP MMB

& Operations Manager, IKEA Brno Pověřený R8/226 ze dne 22.06.2022
(dárce) (obdarovaný)


