
VZORuzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku
tuto smlouvu o poskytnutí daru

1.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši...................................,- Kč Dárcem. Dar bude 
použit na podporu hlavní činnosti Obdarovaného dle zřizovací listiny, konkrétně na podporu výstavy

____________________________________________________

2.
Shora uvedená částka bude Obdarovanému předána (nehodící se škrtněte)
a) hotově při podpisu této smlouvy. Obdarovaný podpisem této smlouvy stvrzu je, že od Dárce při 
podpisu této smlouvy převzal dar ve výši...................................,- Kč.
b) platební kartou při podpisu této smlouvy. Obdarovaný podpisem této smlouvy stvrzu je, že od Dárce 
při podpisu této smlouvy převzal dar ve výši...................................,- Kč.
c) převodem na účet Obdarovaného č. 2000700006/6000 do dvou pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy, čímž dochází k převzetí daru ze strany Obdarovaného. Benefity dle bodu 3 této smlouvy mohou 
být čerpány až po připsání částky ve výši...................................,- Kč na účet Obdarovaného s uvedením 
variabilního symbolu odpovídajícímu číslu této smlouvy.

3.
Dar poskytu je Dárce Obdarovanému dobrovolně. Poskytnutím daru vzniká Dárci právo stát se 
účastníkem programu GHMP Patron, určeného pro návštěvníky galerijního provozu Obdarovaného, jehož 
všeobecné podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách Obdarovaného (Všeobecné podmínky 
programu GHMP Patron, dále jen „VPP“). Účast v programu GHMP Patron umožní Dárci získat v průběhu 
12 měsíců od podpisu této Smlouvy a poskytnutí daru (počítáno podle toho, který okamžik nastává 
později) benefity nabízené Obdarovaným účastníkům programu GHMP Patron, jejichž specifikace je 
uvedena ve VPP.

Smlouva o poskytnutí daru a spolupráci
č. ZP–3200–_____–2020

Smluvní strany

1.

_____________________________________________________

nar: ______________________________________________

bytem: ______________________________________________

e-mail: ______________________________________________

(dále jen „Dárce“)

2.
Galerie hlavního města Prahy,
se sídlem Staroměstské náměstí 605/13,
110 00 Praha 1
IČ: 00064416,
DIČ: CZ00064416

(dále jen „Obdarovaný“)
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VZOR

S ohledem na plnění Dárce, hodnotu plnění a možnost Dárce získat účastí na programu GHMP 
Patron od Obdarovaného protiplnění vystaví Obdarovaný Dárci na žádost Dárce potvrzení 
o poskytnutí daru ve výši rozdílu mezi hodnotou daru a hodnotou protiplnění, který činí 70 %
výše daru dle bodu 1 této smlouvy.

4.
Obdarovaný přijímá dar do svého vlastnictví a zavazu je se použít jej pouze k účelu, k němuž 
byl poskytnut. Dárce souhlasí se svou účastí v programu GHMP Patron; podmínky, práva 
a povinnosti spojené s touto účastí jsou uveřejněny na internetových stránkách Obdarovaného 
– www.ghmp.cz. Dárce současně souhlasí s tím, že v rámci účasti na programu GHMP Patron 
mu Obdarovaný zřídí online profil jako komunikační nástroj mezi Obdarovaným a Dárcem pro 
účely využívání benefitů programu GHMP Patron – přístupové údaje k online profilu odešle 
Obdarovaný Dárci na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.
Podpisem této smlouvy Dárce zároveň přijímá VPP, které jsou publikovány na internetové 
adrese Obdarovaného – www.ghmp.cz.

zvláštní ustanovení o udělení souhlasu 
se zpracováním osobních údajů dárcem-fyzickou osobou:

Podpisem této smlouvy Dárce udělu je souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu (i) 
jméno a příjmení, (ii) e-mailová adresa, (iii) doručovací adresa pro účely registrace a vedení 
uživatelského účtu v informačním systému Obdarovaného a poskytování informací o činnosti/
akcích GHMP a benefitech nabízených Dárci ze strany Obdarovaného, vyplývajících z této 
smlouvy a účasti Dárce na programu GHMP Patron. Souhlas se udělu je na dobu trvání účasti 
Dárce v programu GHMP Patron. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat. 
Odvolání souhlasu má za důsledek ukončení účasti Dárce v programu GHMP Patron, zrušení 
online profilu Dárce a vymazání informací o osobních údajích Dárce z informačních systémů 
Obdarovaného. V případě dodatečných dotazů je Obdarovaný připraven Dárci poskytnout 
odpovědi.

Dárce souhlasí/nesouhlasí (nehodící se škrtněte) 
se zasíláním týdenního newsletteru GHMP na emailovou adresu:

________________________________________________________

Dárce si přeje uvést své jméno v poděkování 
na webových stránkách GHMP v následu jícím znění:

________________________________________________________

/ Dárce si přeje zůstat anonymní.
(nehodící se škrtněte)

6.
Tato smlouva o poskytnutí Daru nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Její změny lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran, který musí 
být učiněn v písemné formě. Pro případ, že se na uzavřenou smlouvu vztahu je povinnost 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, platí, že obě smluvní strany s tímto 
uveřejněním souhlasí a sjednávají, že Obdarovaný zašle správci registru smluv tuto smlouvu 
k uveřejnění. V tom případě smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu poslední smluvní strany 
a účinnosti k datu svého zveřejnění v registru smluv.
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VZOR
7.
Tato Smlouva o poskytnutí daru je platná 12 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém byla 
podepsána.

8.
Tato smlouva se vyhotovu je ve dvou stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží jeden 
z nich.

Smluvní strany prohlašu jí, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném u jednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy stvrzu jí 
svým podpisem.

3

V Praze dne_______________

Dárce       Obdarovaný

__________________________     __________________________
          Galerie hlavního města Prahy
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