
Darovací smlouva

podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

uzavřená mezi smluvními stranami:

INSET S. r. O.
Se sídlem:
Zastoupená:
lČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná v rejstříku u
jen ,,dárce")

a

Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
-

03579727
CZ03579727
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 Cp. 969, l 14 07
90303071 l 0100

Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 234236 (dále

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Se sídlem: Sokolská 62, 121 24, Praha 2
Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským, ředitelem HZS hl. m. Prahy
IČ: 70886288
DIČ: CZ70886288
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 864/28, Praha j
Číslo účtu: 19-8107881/0710
(dále jen ,,obdarovaný")

ČI. I.
Předmět a úČel smlouvy

1. Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarovanému na podporu jeho činnosti věcný dar
(dále jen ,,dar") v celkové výši 243 165,20 KČ včetně DPH (slovy:
Dvěstěčtyřicettřitisícstošedesátpět korun českých dvacet haléřů) a převést jej bezplatně do jeho
vlastnictví.

2. Předmětem daru je:
PS GEPART,'PREMIUM KOMPLET (kabát 10 k, kalhoty 10 ks) 238 475,30 KČ
Nápis reňexní nažehlovací HASIČI PRAHA 10 ks 2 117.50 KČ
Nápis (ultraflex - bílý) inset 10 ks 532,40 kč
Žeton odolný malý 20 ks 830,00 Kč '
logo - výšivka ČIP 20 ks 1 210,00 kč
CELKEM 243 165.20 Kč

ČI. II
Převod daru

l. Dárce a obdarovaný se dohodli, že dar bude obdarovanému předán osobně a zároveň při předání
a převzetí bude potvrzen Předávací protokol, který je přílohou č. l této smlouvy.

l



2. Obdarovaný nabývá vlastnického práva k daru okamžikem uzavření této darovací smlouvy, kdy
jeho faktickým převzetím a stvrzeným Předávacím protokolem oběma smluvními stranami na něj
přechází případná odpovědnost za Škodu na předmětu daru.

3. Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádná práva třetích osob či jiné právní vady a že uvedené
věci movité řádně nabyl. -

ČI. III.
Společná a závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako jsou způsobilé
nabývat vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupnou číselnou řadou číslovanými
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněni dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"). Tuto smlouvu dle
zákona o registru smluv uveřejní Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy,
a to do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6 odst. 1 zákona
o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o zrněně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických 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).

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž dárce obdrží
jeden (l) výtisk a obdarovaný tři (3) výtisky.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné vůle,
prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své
podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. l — Předávací protokol

V Praze dne: 2 8 -05- 21)19

Ludvík Hegrlík
jednatel

INSET 03579727

LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAKA 3
TEL.:
GSM: - .l.

V P,

ý
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Příloha č. l

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předávající:

INSET S. r. O.
Se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Zastoupená: -
IČ: 03579727
DIČ: CZ03579727
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 Cp. 969, 114 07
Číslo účtu: 90303071 l 0100
Zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 234236 (dále
jen ,,předávající")

a

Přebírající:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Se sídlem: Sokolská 62, 121 24, Praha 2
Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským, ředitelem HZS hl. m. Prahy
IČ: 70886288
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu'
(dále jen ,,přebírající")

CZ70886288
ČNB, Na Příkopě 864/28, Praha 1
8107881/0710

Dnešního dne předávající předal a přebírající převzal

Předmět daru:

PS GEPART. PREMIUM KOMPLET (kabát 10 k, kalhoty 10 ks) 238 475.30 KČ
Nápis reflexní nažehlovací HASIČI PRAHA 10 ks 2 117,50 KČ

' Nápis (ultraflex - bílý) inset 10 ks 532,40 kč
Žeton odolný malý 20 ks 830,00 kč
logo - výšivka ČIP 20 ks 1 210,00 kč
CELKEM 243 165,20 Kč

Ludvík Hegrlík
jednatel

INsETM,áčpj'qč ,,,,,,,,
LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3

TEL.
GSM: - -1-

brig ý
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