
Č.j.: HSAA-2387-1/2021 

Darovací smlouva 

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi stranami: 

 

NOBUR s.r.o. 

Se sídlem:  Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha 

Zastoupena:  Jaroslavem Novotným, jednatelem 

E-mail:   

IČO:    25069985 

DIČ:    CZ25069985 

Kontaktní osoba:   

Tel.:   

IDS:   y4gqem3 

(dále jen „dárce“) 

a 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Se sídlem:  Sokolská 1595/62, Praha 2, PSČ 121 24 

Zastoupená:   plk. Ing. Luďkem Prudilem, ředitelem HZS hl. m. Prahy 

IČO:   70886288 

DIČ:   není plátce DPH 

Číslo účtu:  19-8107881/0710 

Kontaktní osoba:  mjr. Ing. Petr Tlapák 

Tel.:   

IDS: jm9aa6j  

 

(dále jen „obdarovaný“) 
 

Čl. I. 
Předmět a účel  

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout finanční dar ve výši 50.000 Kč, 

(slovy: padesát tisíc korun českých) (dále jen „dar“), v souladu s ustanovením § 20 odst. 8, 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, pro účely požární ochrany, 
integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel dle aktuálních potřeb 

obdarovaného. 

 

Čl. II 

Převod daru 
 

1. Dárce se zavazuje poukázat částku uvedenou v článku I. této smlouvy bezhotovostním 
převodem na účet obdarovaného uvedený v úvodu této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne 
podpisu této smlouvy. 

2. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít výhradně na financování své činnosti dle 
čl. I této smlouvy.  

 

Čl. III. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupnou číselnou řadou 
číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Tato smlouva se řídí 



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

 

2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.  

 

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

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabývá tedy tato 
smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí obdarovaný. 

 

5. Dárce prohlašuje, že skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   

 

6. 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. 

 

 

 

V Praze dne       V Praze dne       

  

  

  

…………………………………… …………………………………… 

Jaroslav Novotný plk. Ing. Luděk Prudil 
jednatel ředitel HZS hl. m. Prahy 

 vrchní rada 
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