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cena konečná v KčPopis osobních ochranných prostředků vč. množství

11011,-Ochranné obleky - 50 ks

536 877,-Respirátor FFP2 - 5 100 ks

43 439,-Nitrilové rukavice -10 000 ks

3 702.60Dezinfekce na ruce - gel s pumpičkou á 1 It - 20 kj>

595 029,60Celkem

2.

Hlavní město Praha
. se sídlem: Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1
zastoupené: Ing. Alenou Havelkovou, ředitelkou odboru zdravotnictví MHMP 
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
(dále jen „dárce")

Centrum Paraple, o.p.s.
se sídlem: Ovčárská 471/lb, 108 00 Praha 10 - Malešice 
zastoupená: Mgr. Davidem Lukešem, ředitelem
IČO: 24727211
DIČ: CZ24727211
(dále jen „obdarovaný")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník ve znění pozdějších předpisů, tuto

MHNPP091TJHU

Obdarovaný se zavazuje použít výše uvedený dar pouze k tomuto účelu: materiální pomoc 
v souvislosti s onemocnění COVID -19.

3. Tento dar bude dárcem předán obdarovanému bezprostředně po nabyti účinnosti této 
smlouvy. Obdarovaný nabude vlastnické právo k daru dnem předání, o čemž bude sepsán 
jednoduchý předávací protokol.

4. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kontrolu příslušných dokladů osvědčujících řádné užití 
daru. V případě nepoužití daru v plném rozsahu se obdarovaný zavazuje tyto nevyčerpané části 
daru vrátit dárci, a to bez zbytečného odkladu.

5. Dárce se může domáhat vrácení daru, pokud by se obdarovaný k němu choval v rozporu 
s dobrými mravy.

6. Poruší-li obdarovaný některou ze svých povinnosti stanovených v odstavci č. 3. a 5. tohoto 
článku, zavazuje se bezodkladně vrátit dar dárci.

Darovací smlouvu
Č. DAM/81/03/001530/2022

Článek I.
1. Dárce daruje obdarovanému tento nefinanční dar v celkové hodnotě 595 029,60 Kč (slovy 

Pétsetdevadesátpěttisícdvacetdevět korun českých a šedesát haléřů), který bude 
obdarovaným použit k účelu uvedenému v odstavci č. 2. tohoto článku a obdarovaný tento dar 
přijímá.
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Centrum Paraple, o.p.s. 
Ovčánká -ri/ib 
108 00 Praha 108 

teL2-U771 478. fox 001 513 
1C 21727211. DIČ: CZ247272 i 1

Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova 35/29 /19/ 
111 00 Praha 1 -ZDR

Obdarovaný prohlašuje, že všechny informace, prohlášení, údaje a dokumenty, které předložil 
nebo poskytl dárci v souvislosti s poskytnutím daru, jsou pravdivé, přesné a úplné. Smluvní 
strany se dohodly, že dárce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě nepravdivosti, 
nepřesnosti nebo neúplnosti kteréhokoliv prohlášení obdarovaného uvedeného v předchozí 
větě tohoto bodu smlouvy a obdarovaný je povinen poskytnutý dar bezodkladně vrátit dárci. 
V případě, že obdarovaný poruší kteroukoliv svoji povinnost podle odstavců č. 3., 5., a 7. 
tohoto článku této smlouvy, je povinen zaplatit dárci veškerou škodu a jiné náklady (zejména 
odvody, pokuty a penále podle obecné závazných právních předpisů), které dárci v této 
souvislosti vzniknou.

článek II.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené dárcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a udělují svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejněni této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí dárce.

7. Zmény a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami.
Smlouva se vyhotovuje v pěti autorizovaných stejnopisech. Dárce obdrží čtyři stejnopisy a 
obdarovaný jeden stejnopis. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka dárce. 
Toto ustanovení se nepoužije v případě podpisu smlouvy elektronickým způsobem.
Smluvní strany prohlašují, že si smiouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle. Tuto skutečnost stvrzují svými 
podpisy.

10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněn: pozdějších 
předpisů, tímto dárce potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy 
usnesením č. 1555 ze dne 13.06.2022.


