
Darovací smlouva 
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  

níže uvedeného dne, měsíce a roku 
mezi smluvními stranami  

 

 
Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. 
sídlem U Panasonicu 266, 530 06 Pardubice – Staré Čívice 
IČ: 26438356  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 17547 
zastoupena: Sujit Vats, jednatel 
(dále také jako „Dárce“)  
 
a  
 
Statutární město Pardubice 
IČ: 00274046 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21, Pardubice - Pardubice-Staré Město 
zastoupena Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále také jako „Obdarovaný“)  
 

Čl. 1 
Předmět smlouvy 

1) Dárce se zavazuje nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy poskytnout Obdarovanému finanční 
dar v hodnotě 400.000,- Kč na účet Obdarovaného č. ú. 123-3116330267/0100, IBAN: CZ24 0100 
0001 2331 1633 0267. Obdarovaný finanční dar přijímá. 

2) Dar je určen ve prospěch veřejné sbírky, uspořádané statutárním městem Pardubice, ve prospěch 
městyse Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, zasaženého vichřicí (tornádem) v červnu 2021.  

 
 

Čl. 2 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Obdarovaný se zavazuje následně dar převést přímo městysi Moravské Nové Vsi, na její peněžní účet 
vedený u České spořitelny, č.ú.: 6013203349/0800, a to nejpozději do 31. 10. 2021.  

 
 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 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), v platném znění. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že Obdarovaný bezodkladně po uzavření této smlouvy zajistí její 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
 

3) Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství  
(§ 504 občanského zákoníku). 

 



4) Darovací smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Dárce a dvě Obdarovaný.  
 

5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni. Smluvní strany se před podpisem této smlouvy seznámily s jejím 
obsahem a bez výhrad s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 

6) Uzavření této smlouvy bylo schválenou Radou města Pardubic dne 20.7.2021, č. usnesení: 
R/6259/2021.                

 
 
 
V Pardubicích dne 17. 9. 2021   V Pardubicích dne 17. 9. 2021  
 
 
 
 
…………………………………………                       …………………………………………… 

Dárce      Obdarovaný 


