
S  
 

Darov ací smlouv a  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 

Smluvní strany: 
 
CENTRA a.s. 

se sídlem:    Plzeňská 3185/5B, 150 00 Praha 5 
zastoupena:  Ing. Reginou Keřkovou, MBA, místopředsedkyní představenstva 
IČ:  18628966 
DIČ:  CZ18628966 

zápis v OR:    u Městského soudu v Praze, B 9490 
(dále jen „dárce“) 
 

a 
 
Městská část Praha 6  
se sídlem:   Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 
zastoupena:   Mgr. Ondřejem Kolářem, starostou 
IČ:    00063703 
DIČ:    CZ00063703 
osoba oprávněná jednat:  Mgr. Luděk Soustružník, vedoucí Odboru školství kultury a sportu 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. - pobočka Praha 6 
č. účtu:   2000866399/0800, v.s. 33992311 
(dále jen “obdarovaný“) 

 
 
uzavřely mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku následující darovací smlouvu: 

 
 

čl. I 
Předmět smlouvy 

1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému dar - peněžní částku ve výši  
30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) (dále jen „dar“). Přijetí daru schválila Rada  

       městské části Praha 6 svým usnesením č. 3802/18 dne 22. srpna 2018.         
 
2. Dárce daruje obdarovanému dar výlučně na následující účel: realizace 25. Společenského 

večera Prahy 6 konaného dne 7. září 2018. 
 

čl. II 
Předání daru 

1. Dar bude poukázán na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů od 
účinnosti této smlouvy. Obdarovaný dar poskytnutý za podmínek stanovených touto 
smlouvou přijímá. 
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2. Obdarovaný se zavazuje použít poskytnutý dar výhradně k účelu uvedenému v článku I. 
této smlouvy.  

3. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kontrolu použití daru v souladu s účelem 
vymezeným v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to především kontrolou příslušných účetních 
dokladů obdarovaného. 

 
4. Obdarovaný se zavazuje, že pokud použije logo dárce, učiní tak pouze s jeho předchozím  

písemným souhlasem.  
 
5. Obdarovaný se zavazuje dodržovat při realizaci této smlouvy příslušné právní předpisy a 

nezasahovat do práv třetích osob. 
 

 
čl. III. 

Další ujednání 
V případě že obdarovaný poruší jakýkoliv závazek stanovený v článku II. této smlouvy, je 
dárce oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit svým oznámením zaslaným na adresu 
obdarovaného uvedenou v záhlaví této smlouvy. V takovém případě je obdarovaný povinen 
vrátit veškeré poskytnuté plnění do 30 dnů od doručení odstoupení.  
 

čl. IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží dárce a jeden 
obdarovaný. 

 
2. Veškeré otázky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku 

v platném znění. 
 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, smlouva je 

v celém rozsahu projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují obě smluvní strany 
níže své podpisy. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva 
uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Městská část 
Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. 

 
5. Dárce bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 

poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, 
s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též 
prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejné, volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6.  

 
6. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 6. 
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Uzavření této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to 
usnesením ze dne 22. 8. 2018 č. 3802/18 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné 
náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

 
 
 
 
 
V Praze dne: ………………..     V Praze dne ……………………… 
 
 
dárce:        obdarovaný:  
 
 
 
……………………………………………..   …………………………………… 
 Ing. Regina Keřková, MBA                Mgr. Ondřej Kolář 
      místopředsedkyně představenstva                        starosta MČ Praha 6                          
         CENTRA a.s.                                              


