
D&T SERVICE s.r.o. 
V Holešovičkách 1443/4 
180 00 Praha 8 
IČ: 26481979    DIČ: CZ26481979  
Jednatel – Petr Šindelář 
jako dárce na straně jedné 
 
a 
 
Městská část Praha 9 
se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49  Praha 9 
zastoupená: Mgr. Tomáš Portlík 
IČO: 00063894  DIČ: CZ00063894 
jako obdarovaná na straně druhé 
 
(dárce a obdarovaná společně dále jen „ smluvní strany“)  
  
obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě uzavřely níže 
uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 
 

d a r o v a c í    s m l o u v u  : 
č. 2022/OE/0103/ODAR 

 
I. 

Dárce touto smlouvou dobrovolně a bezplatně převádí vlastnické právo k encyklopedii Zvířat (2000kusů po 
350,-Kč) v celkové hodnotě 700.000,-Kč (slovy: sedmsettisíckorun českých) obdarované (dále jen „dar“), která 
tento dar s díky přijímá v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.   

 
II. 

Dárce a obdarovaná se dohodli, že dar bude použit pro potřeby vzdělání na školách MČ Prahy 9 a bude využit 
v souladu s jeho určením.  

 
III. 

Dárce a obdarovaná se dohodli, že dar bude dárcem předán do 14ti dnů ode dne účinnosti smlouvy, kde Dárce 
prohlašuje, že je vlastníkem daru a že jeho dispoziční právo s darem není omezeno. 
 

IV. 
Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude obdarovanou v jejím plném znění uveřejněna 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o registru smluv“). Pokud smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění dle  zákona o registru smluv dárce 
výslovně souhlasí se  zveřejněním svého jména a předmětu darování na webových stránkách obdarované. 
 

V. 
Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy dárce i obdarovaná obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá v souladu 
se zákonem o registru smluv.  

Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
V Praze, dne                                       V Praze, dne 
 
 
 
……………………………….                                                                       …………………………….  
              za dárce                          za obdarovanou 
                                                                                                                        Mgr. Tomáš Portlík 
                                                                                                      Starosta Praha 9         


