
 
 

Smlouva darovací  
přijetí finančního daru za účelem výsadby dřevin/y  

(uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

 

I. Smluvní strany 
DÁRCE: 
Jméno, příjmení: .…………………………………………………………………………………………………… 
Datum narození:  ..…….…………………………………………………………………………………………… 
Adresa trvalého pobytu:  ………………………………….………………………………………………………………… 
Tel:  ………………………………….. 
E-mail:  ………………………………….. 
IDDS:  ……………………..…………… 
na straně jedné (dále jen „Dárce“) 
 

a 
 
OBDAROVANÝ: 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III 
Sídlo:  Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka 
IČ:   00 27 40 46 
zastoupený   Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou Městského obvodu Pardubice III, 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s., pob. Pardubice, č. ú. 181 632 639/0300 
Telefon/ fax: 466 799 131 / 466 799 150 
IDDS 5pmbyi2 
na straně druhé (dále jen “Obdarovaný“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu   
(dále uvedena jen jako „Smlouva“). 

 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Dárce svým uváženým a svobodným rozhodnutím se rozhodl darovat Obdarovanému finanční částku 
ve výši …………………… Kč (slovy:…………………………………..korunčeských) na účely pořízení/vysazení a 
následné péče o dřevinu/ny. Dřevina/y bude  vysázena/ budou vysázeny Obdarovaným/Dárcem na 
pozemek parc. č. ………... v katastrálním území …………………………, u čp. ..…. v ulici …………………..……….. 
(tj. umístění) a Obdarovaný tento dar s díky přijímá. 

2. Dárce převede výše uvedenou finanční částku na účet obdarovaného uvedeného v záhlaví Smlouvy do 
10 dnů po podpisu této Smlouvy.  

3. Dárce bere na vědomí, že okamžikem vysazení se dřevina, v souladu s ustanovením § 1067 a § 507 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, stane součástí pozemku, na němž bude 
vysazena. Dřevina bude ve vlastnictví vlastníka pozemku, tj. ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice.  

4. Dar bude v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v souladu s přílohou č. 3 odst. 2 písm. e) Obecně 
závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 12/2006, v platném znění, příjmem rozpočtu 
Obdarovaného pro rok  …….. 

 



 
 
 

III. Ochrana osobních údajů 
 
1. Smluvní strany se zavazují v souvislosti s uzavřením Smlouvy dodržovat principy ochrany osobních 

údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a 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). 

2. Veškeré osobní údaje uvedené ve Smlouvě budou Obdarovaným uchovávány v rozsahu stanoveném 

Smlouvou po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu Smlouvy, po dobu stanovenou 

příslušnými právními předpisy a dále po dobu odpovídající lhůtám stanoveným ve spisovém řádu 

Obdarovaného.  

3. Osobní údaje dárce jsou: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail, 

IDDS…..  

4. Obdarovaný informuje tímto dárce, že osobní údaje mohou být na základě žádosti dle příslušných 

právních předpisů předány třetím subjektům, např. finanční správě České republiky, orgánům státní 

správy, Policii České republiky atd. 

5. Smluvní strany prohlašují, že účel a rozsah zpracování osobních údajů je jim znám. 

 

IV. Další ujednání 
 

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

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu a každá strana obdrží jeden výtisk. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím 
uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek. Smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem 
plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V Pardubicích, dne ……………………….    V Pardubicích, dne ………………………….. 

 

Dárce:        Obdarovaný: 

 

 

 

………………………………………………………    ……………………………………………………………… 

 ……………………………….      Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
        starosta Městského obvodu Pardubice III 
 


