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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. VITANA, a.s., se sídlem Byšice, Mělnická 133, okres Mělník, PSČ 277 32, IČO: 148 03 691, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 605, zastoupena Michalem Panochou, ředitelem marketingu, jednajícím na základě 
plné moci ze dne 20. dubna 2015
(dále jen "Dárce")

2. Městská část Praha 13, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13, PSČ 158 00, IČO: 
00241687, zastoupena starostou Ing. Davidem Vodrážkou
(dále jen "Obdarovaný")

kterou bylo dohodnuto následující:

1. Předmět smlouvy

1.1. Dárce je výlučným vlastníkem movitých věcí:
lx gril 900x1000 mm s logem Vitana (ocel s komaxitem) - rošt, plotna, spodní uzamykatelná 
část
lx stůl a lavice s logem Vitana (podnoží - ocel s komaxitem) - výška lavice 400 mm, výška 
stolu 750 mm
lx servírovací stolek s logem Vitana (podnoží - ocel s komaxitem) - výška stolku 800 mm

které byly se souhlasem Obdarovaného instalovány na pozemku Obdarovaného parc.č. 
2010/170 v k.ú. Stodůlky (společně dále jen "Dar"). Fotodokumentace Daru včetně jeho 
umístění je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

1.2. Uzavřením této smlouvy Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k Daru na Obdarovaného a 
Obdarovaný Dar do svého vlastnictví přijímá, ve stavu, v jakém se nachází ke dni uzavření 
této smlouvy, jak stojí a leží.

1.3. Uzavřením této smlouvy potvrzují obě smluvní strany řádné předání a převzetí Daru. 
Vlastnické právo k Daru a nebezpečí škody na něm, přechází na Obdarovaného v den uzavření 
této smlouvy.

1.4. Dárce neposkytuje na Dar žádnou záruku a Obdarovaný si nevymiňuje žádné vlastnosti Daru.

2. Závěrečná ujednání

2.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních Stran. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 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). Veškeré úkony související se zveřejněním 
smluv zajistí MČ Praha 13.

2.2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována výhradně formou písemných číslovaných 
dodatků.

2.3. V náležitostech v této smlouvě přímo neuvedených se smluvní strany řídí příslušnými 
ustanoveními o darovací smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních 
předpisů.

2.4. Nevynutitelnost nebo neplatnost jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nebude mít vliv na 
vynutitelnost nebo platnost celé smlouvy s výjimkou případů, kdy nevynutitelné nebo neplatné 
ustanovení nemůže být od smlouvy odděleno, aniž by to způsobilo její neplatnost. Za takových 
okolností učiní smluvní strany vše pro to, aby vadné ustanovení bylo v dobré víře nahrazeno 
ustanovením platným a vynutitelným, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu 
původního ustanovení a cílům této smlouvy.



2.5. Smluvní strany prohlašují, že jejich způsobilost k právnímu jednání není žádným způsobem 
omezena, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují 
smluvní strany své podpisy.

2.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž dárce obdrží jeden stejnopis a 
obdarovaný dva stejnopisy.

2.7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouvaje veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek může být zveřejněna v 
registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném a účinném znění.

2.9. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy bylo schváleno v RMČ dne 
14.5.2018 číslo usnesení UR 0209/2018 a k jejímu podpisuje oprávněn Ing. David Vodrážka, 
starosta MČ Praha 13.

Příloha: fotodokumentace daru a jeho umístění

V Praze dne: 28. 05. 2018
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