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Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Sídlo: Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1  
IČO: 00022985 
DIČ: CZ00022985 
Právně jednající:  Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka Odboru majetkoprávního a veřejných 

zakázek, na základě Pověření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze 
dne 9. září 2020, č.j. MSMT-35291/2020-1 

Bankovní spojení:  
(dále též „obdarovaný“ či „ministerstvo“) 
 
a 
 
Kaufland Česká republika v.o.s. 
Sídlo:  Bělohorská 2428/203, Břevnov,169 00, Praha 6   
IČO:  25110161 
DIČ CZ25110161 
Zastoupená:  společníkem-statutárním orgánem, kterým je Kaufland Management ČR 

s.r.o., IČ: 25080181, se sídle Praha 6 Břevnov, Bělohorská 2428/203, 169 
00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 
47933, tento zastoupen svými jednateli Stefanem Hoppe a Oliverem 
Gschwendtner  

Bankovní spojení:  
(dále též „dárce“ či „Kaufland“) 
 
 
uzavírají podle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“) a podle § 12 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) tuto 
 
 

D A R O V A C Í  S M L O U V U  
 
 

Čl. I. Úvodní ustanovení 

Společnost Kaufland chce podpořit zajištění preventivních opatření nezbytných pro otevírání 
škol, resp. preventivní plošné testování dětí, žáků a studentů mateřských, základních, 
středních a vyšších odborných škol a zaměstnanců škol a školských zařízení. Za tímto účelem 
se rozhodla bezúplatnou cestou, respektive formou daru, poskytnout ministerstvu 300 000 
(slovy: třistaticíc) kusů sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 určených 
pro samoodběr a sebetestování FlowFlex SARS‐CoV‐2 Antigen Rapid Test.  
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Čl. II. Předmět smlouvy 

1. Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví 300 000 kusů shora 
uvedených antigenních testů a že není žádným způsobem omezena jeho možnost s tímto 
majetkem disponovat a jakkoli nakládat. 

2. Dárce tímto daruje 300 000 kusů shora uvedených antigenních testů (dále jen „dar“) 
obdarovanému, a to do jeho výlučného vlastnictví a obdarovaný prohlašuje, že celý dar 
do svého vlastnictví přijímá, respektive nabývá s ním příslušnost hospodařit ve smyslu 
zákona č. 219/2000 Sb., a to k naplnění účelu uvedeného v čl. I. této smlouvy. 

3. Celková hodnota daru činí 24 804 000 (dvacetčtyři milionů osmsetčtyři tisíc) Kč. 

 

Čl. III Další ujednání v souvislosti s darováním 

1. Dar se převádí bez právních vad, dluhů a břemen, na obdarovaného nepřecházejí 
v souvislosti s darováním žádné dluhy ani břemena.  

2. Dárce prohlašuje, že si k okamžiku darování není vědom žádných skrytých vad a rovněž si 
není vědom žádné okolnosti, která by mohla zhatit účel smlouvy specifikovaný v čl. I. této 
smlouvy. 

3. Obdarovaný si dar vyzvedne od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 po vzájemné dohodě ve skladu 
Kauflandu na adrese Modletice 91, PSČ 251 01. 

 

Čl. IV Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu druhou (poslední) smluvní stranou. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem povolení Vlády České republiky výjimky z trvalé 
nepotřebnosti ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., případně dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, podle toho, co nastane později. Obdarovaný zašle 
tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu. Pro účely 
uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje 
žádné obchodní tajemství. 

3. Je-li či stane-li se některé ustanovení smlouvy v budoucnu neplatné či nevymahatelné, 
nemá tato skutečnost vliv na celkovou platnost smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
smlouvy. 

5. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb. 
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6. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků 
smlouvy. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.  

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu či v tísni. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Veškeré ostatní podklady k výše uvedeným testům včetně technické specifikace budou 
zaslány v elektronické podobě na adresu                           .  

 
 
Přílohy: 
1. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o povolení k uvedení na trh 
2. Návodu k použití 
 
 
 
V Praze dne ……………………… 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Mgr. Eva Vondráčková 

ředitelka Odboru majetkoprávního 
a veřejných zakázek 

 
 

za Česká republika – Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 

 
 

V Praze dne ……………………… 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Stefan Hoppe 

Jednatel Kaufland Management ČR s.r.o. 
 
 

…………………………………………… 
Oliver Gschwendtner 

Jednatel Kaufland Management ČR s.r.o. 
 

za Kaufland Česká republika v.o.s. 
 

 
 


