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Darovací smlouva 
uzavřená v souladu s ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen „NOZ“, a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi smluvními stranami 
 

Abbey, s.r.o. 

IČ: 27118118 
se sídlem Praha 6, Terronská 727/7, PSČ 160 00 

zastoupena panem: Ing. Pavlem Satorie, 
jednajícím na základě plné moci, která je přílohou této smlouvy  

dále jen „dárce“ 
 

a 
 

Městská část Praha – Slivenec 

IČ: 00241661 
se sídlem Praha 5 – Slivenec, K Lochkovu 6, PSČ 154 00 

zastoupena starostkou, váženou paní RNDr. Janou Plamínkovou, 
dále jen „obdarovaný“ 

 
společně pak „Strany“ 

 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu darovací: 
 
 

I. Předmět darování 

 
1.1 Pozemky parc. č. 1754/109 o výměře 13.190 m2, parc. č. 1754 /111 o výměře 59 m2, parc. 

č. 1754/8 o výměře 3.545 m2,  parc. č. 1754/7 o výměře 18.975 m2 a parc. č. 1754/122 o 
výměře 610 m2 (dále jen „Pozemek“) v k.ú. Slivenec, obec Praha, zapsaných na LV 1573, a 
dále je výlučným vlastníkem příslušenství Pozemku, které je specifikováno v příloze č. 1 
této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dárce prohlašuje, že je na základě 
Smlouvy o prodeji a koupi nemovitého majetku ze dne 12. 2. 2004 jejich výlučným 
vlastníkem.  

      Výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví obsahující shora uvedený Pozemek je přílohou 
č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

1.2 Finanční dar v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) na provoz Pozemku 
s příslušenstvím.  

 
II. Prohlášení stran o darování a přijetí daru 

 
2.1 Dárce tímto bezplatně převádí vlastnické právo k Pozemku obdarovanému, a to se všemi 

součástmi a příslušenstvím uvedeným v příloze č. 1, právy a povinnostmi (vyjma práv 
a povinností ze smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 9. 2013 mezi dárcem a společností Pražské 
vodohospodářské stavby, s.r.o., v konkurzu, IČ: 27658988, se sídlem Starý Most 336, 434 01 
Most) a obdarovaný tímto Pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím, právy 
a povinnostmi (vyjma práv a povinností ze smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 9. 2013 mezi 
dárcem a společností Pražské vodohospodářské stavby, s.r.o., v konkurzu, IČ: 27658988, 
se sídlem Starý Most 336, 434 01 Most) od dárce přijímá. Dárce tímto dále bezplatně 
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převádí obdarovanému vlastnické právo k finanční částce ve výši 1.000.000 Kč (jeden milion 
korun českých) uvedené v čl. I odst. 1.2. této smlouvy a obdarovaný tímto předmětnou 
finanční částku od dárce přijímá. 

2.2 Dárce prohlašuje, že na darovaném Pozemku neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní 
práva ani jiná předkupní práva, nájemní práva, popř. jiná práva k užívání nemovité věci 
či její části ani jiné právní či věcné vady, na které by měl dárce povinnost obdarovaného 
upozornit, vyjma těch, které jsou uvedeny ke dni podpisu této smlouvy ve výpisu z katastru 
nemovitostí (příslušný list vlastnictví) tvořící přílohu č. 2 této smlouvy a budoucích věcných 
břemen zřízených ve prospěch správců sítí. 

2.3 Dárce seznámil obdarovaného se stavem Pozemku a příslušenství. 
2.4 Obdarovaný prohlašuje, že finanční dar ve výši 1.000.000,- Kč  a darování pozemku parc. 

č. 1754/7 nahrazují povinnost dárce hradit finanční příspěvek ve smyslu Usnesení 
zastupitelstva MČ Praha – Slivenec č. 138/11/2012 ze dne 29. 2. 2012.   

2.5 Obdarovaný potvrzuje, že si předmětný Pozemek a příslušenství prohlédl a že se 
před uzavřením této smlouvy řádně seznámil se skutečným stavem Pozemku 
a příslušenství, které mají přejít do jeho vlastnictví, a neshledal žádné vady, na které by byl 
Dárce povinen obdarovaného upozornit, vyjma vad uvedených v příloze č. 3 této smlouvy 
a v tomto stavu jej také obdarovaný bez výhrad přijímá. 

2.6 Obdarovaný nabude vlastnické právo k Pozemku provedením vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu ve prospěch 
obdarovaného. 
    

III. Cena daru 

 
3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že Pozemek má dle kupních smluv hodnotu  27.116.777,-

Kč (dvacet sedm milionů sto šestnáct tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých). 
 
 

IV. Náklady převodu 

 
4.1 Správní poplatek související s podáním návrhu na vklad vlastnického práva k převáděné 

nemovité věci do katastru nemovitostí ponese Dárce. 
4.2 Do doby provedení vkladu vlastnického práva k darovanému Pozemku ve prospěch 

Obdarovaného zajistí Dárce všechny platby a úhrady příslušných daní a poplatků. Od 
okamžiku provedení vkladu vlastnického práva k nemovité věci ve prospěch obdarovaného 
ponese v předchozí větě uvedené náklady obdarovaný. 

 
 

V. Zápis a vklad  

 

5.1 Na základě této smlouvy lze provést vklad vlastnického práva do katastru a převést 
vlastnické právo k předmětnému Pozemku do vlastnictví obdarovaného. 

5.2 Návrh na vklad podá příslušnému katastrálnímu úřadu obdarovaný, který se zavazuje učinit 
tak ve lhůtě 14 dní od podpisu této smlouvy. Dárce se zavazuje obdarovanému poskytnout 
součinnost formou poskytnutí veškerých podkladů a příloh nutných k provedení vkladu 
práva k nemovitosti. 
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VI. Předání daru 

 
6.1     Pozemek s příslušenstvím předá Dárce Obdarovanému zároveň s podpisem této smlouvy.  
           O předání Pozemku s příslušenstvím bude sepsán předávací protokol tvořící přílohu č. 3  
           této smlouvy. 
 
6.2   Dárce ponese náklady spojené s provozem Pozemku s příslušenstvím dokonce roku 2015. 

Činnosti, resp. náklady spojené s provozem Pozemku s příslušenstvím, které dle předchozí 
věty tohoto odstavce ponese dárce, jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy. 

 
6.3    Finanční dar v hodnotě 1.000. 000 Kč byl složen do advokátní úschovy před podpisem této 

smlouvy a bude uvolněn ve prospěch Obdarovaného v souladu se svěřeneckou smlouvou o 
advokátní úschově finančních prostředků uzavřené dne ………………. ,  

 
VII. Závěrečná ujednání  

 
7.1 Dárce se nebude moci domáhat odvolání daru pro nouzi ve smyslu ust. § 2068 a násl. NOZ a 

nebo pro nevděk ve smyslu ust. § 2072 a násl. NOZ. 
7.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky smlouvy. 
7.3 Tato darovací smlouva je vyhotovena v 5ti (pěti) stejnopisech, z nichž 1 stejnopis s úředně 

ověřenými podpisy smluvních stran je určen pro potřeby Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
stejnopisech. 

7.4 Strany se zavazují učinit veškeré právní jednání potřebné k dosažení účelu této smlouvy, 
zejména k provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch obdarovaného k Pozemku do 
katastru nemovitostí. 

7.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu 
obsahu porozuměly a s předmětem této smlouvy i jejími dalšími ujednáními souhlasí 
v plném rozsahu. Strany tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, prosty jakékoliv tísně či 
omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne …………….. 
 

……………………………..  …………………………….. 
jméno, příjmení, funkce 

za Abbey 
(podpisy) jméno, příjmení, funkce 

za MČP Slivenec 
 (úředně ověřený podpis)      (úředně ověřený podpis) 
 
 
Přílohy smlouvy 

- Příloha č.1 – Příslušenství Pozemku 
- Příloha č.2 – Aktuální výpis z Katastru nemovitostí 
- Příloha č.3 – Předávací protokol 
- Příloha č.4 – Činnosti spojené s provozem Pozemku a příslušenstvím 
- Plná moc s úředně ověřeným podpisem, kterou je zmocněn Ing. Pavel Satorie jednat 

jménem dárce 
- Výpis z obchodního rejstříku – Abbey, s.r.o. 



Příloha č.1 

darovací smlouvy, uzavřené dne …….. mezi Abbey s.r.o. a Městskou částí Praha – Slivenec, 

 

 

 

Příslušenstvím  Pozemku se pro účely této smlouvy rozumí: 

1. Pozemní komunikace tvořena ze tří komunikačních větví A, B a C (dále jen „Komunikace“)  

a souvisejícími objekty. 

2. Pásy zeleně a sadové úpravy tvoří parkovou promenádní trasu (dále jen „Zeleň“) 

3. Protihluková stěna podél ulice Ke Smíchovu (dále jen „Protihluková stěna“) 

 

 

Popis Komunikace: 

Komunikační větev A je na západě napojená na spojku ulic Ke Smíchovu a Granátová a na 

severu na ulici Ke Smíchovu. Celková délka této komunikační větve A je 318,59 m. 

Komunikační větev B je na západě napojena na spojku ulic Ke Smíchovu a Granátová a na 

jihu na Diamantovou ulici. Celková délka komunikační větve B je 318,69 m. Komunikační 

větev C propojuje větve A a B. Celkové délka komunikační větve C je 373,34 m – součástí jsou 

i stavby dopravního značení, dešťové kanalizace svedené do zasakovacího objektu a suchého 

poldru. 

Prostor komunikace je široký 8 m, pojížděný pás obytné ulice je proměnné šířky 3,5 – 6 m. 

K němu jsou přiřazeny podélné parkovací stání o šířce 2 m, pásy vysypané vápencovým 

kamenivem o šířce 1 m a chodníky o šířce 2 – 4 m. Povrch všech částí komunikace je 

proveden cementobetonovou skladebnou dlažbou. Pojezdové plochy jsou oddělené od 

štěrkových ploch a chodníků betonovými obrubami. Chodníky jsou odděleny od pásu zeleně 

betonovým obrubníkem. 

 

Popis Zeleně: 

Pásy zeleně a sadové úpravy tvoří parkovou promenádní trasu. Kostra je tvořena rastrovou 

výsadbou vzrostlých alejových stromů se zapěstovanou korunou ve sponu 5 x 5 m a trvalým 

travním porostem lučního typu o celkové rozloze 3.079 m². Dřeviny jsou vysázeny v 

kombinaci druhu dubu a javorů. Středová cesta parku je tvořena mlatovým povrchem 

zasazeným do obruby. 

 

Popis Protihlukové stěny: 

Protihluková stěna podél ulice Ke Smíchovu o délce 280 m a výšce cca 3,1 m. Protihluková 

stěna je v pohltivé (pohlcuje hluk) části z tvárnic Soundblox typ A a v nepohltivé (odráží hluk) 

části  tvořena gabionem. 

 

Součástí této přílohy je CD, obsahující fotodokumentaci Komunikace, Zeleně a Protihlukové 

stěny. 

 

Popis Ostatní stavby: 

Na shora uvedených pozemcích jsou provedeny také sítě a stavby, které jsou majetkem 

jiných subjektů (rozvod kabeláže nízkého napětí, vysokého napětí, drážní sdělovací kabel, 

telekomunikační rozvody O2, plynovod, veřejný vodovod a splašková kanalizace,  veřejné 

osvětlení). 



  

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL POZEMKU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE DAROVACÍ SMLOUVY 
UZAVŘENÉ DNE……….. 

Předávající (identifikační údaje): 
Abbey, s.r.o., Terronská 7, Praha 6, IČ. 271 18 118, zastoupen na základě plné moci Ing. Pavlem 
Satorie (dále již jen Předávající) 
 
Přebírající (identifikační údaje): 
Městská část Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec IČ: 00 241 661, zastoupená RNDr. Janou Plamínkovou - 
staorstkou   (dále již jen Přebírající) 
 
Předmět předání: 
pozemek parc. č. 1754/7 včetně příslušenství, 
pozemek parc. č. 1754/8 včetně příslušenství 
pozemek parc. č. 1754/109 včetně příslušenství 
pozemek parc. č. 1754/111 včetně příslušenství 
pozemek parc. č. 1754/122 včetně příslušenství 
 
vše k.ú. Slivenec, okres Praha hlavní město 
Příslušenství  je specifikováno v Příloze č. 1 darovací smlouvy uzavřené dne…... 
 
Předávané dokumenty: 
 
 
 
 
 
Poznámky a další ujednání: 
 
 
 
  
 

Přebírající je seznámen se stavem nemovitostí popsaných v předmětu předání, náležitě si je 
prohlédl a tímto protokolem je v tomto stavu přebírá. Tento protokol je sepsán na základě smlouvy 
darovací, uzavřené mezi Předávajícím a Přebírajícím dne …………. 2015 a je ve dvou vyhotoveních, 
z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Odpovědnost za předmět předání tímto přechází na 
Přebírajícího.  
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne ................. 
 
 
 
 
 
 
Předávající: ...............................   Přebírající ............................... 

Komentář [SS1]: Prosím doplnit  
např. smlouvy, záruky,  dokumentace 

skutečného provedení, příp. jiné doklady 



  

PŘÍLOHA Č. 4 DAROVACÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ DNE……….. 
ČINNOSTI SPOJENÉ S PROVOZEM POZEMKU S PŘÍSLUŠENSTVÍM    

Dárce (identifikační údaje): 
Abbey, s.r.o., Terronská 7, Praha 6, IČ. 271 18 118, zastoupen na základě plné moci Ing. Pavlem 
Satorie (dále již jen Dárce) 
 
Obdarovanýí (identifikační údaje): 
Městská část Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec IČ: 00 241 661, zastoupená RNDr. Janou Plamínkovou - 
staorstkou   (dále již jen Obdarovaný) 
 
Činnosti spojené s provozem pozemku s příslušenstvím   

-  provoz a údržba dešťové kanalizace a zasakovacích poldrů  

Předávané dokumenty: 
 
-  Provozní řád pro dešťovou kanalizaci v areálu obytné čtvrti ABBEY „Řepkové pole“ – březen 2012 
 
Náklady na činnosti spojené s provozem a údržbou dešťové kanalizace dle uzavřené SOD nese do 
31. 12. 2015  na své náklady dárce.  
 
 
  

 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
V Praze dne ................. 
 
 
 
 
 
 
Dárce ...............................   Obdarovaný............................... 


