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VACÍ SMLOUVA

(dále jen „Smlouva")

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař, IČO 61380652, 
se sídlem Domkářská 21/1, Hostivař, 102 00 Praha, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických 
osob vedeném Ministerstvem kultury ČR, č. ev. 8/1-01-273/1994 (dále jen „Dárce")

a

Nadace Arietinum, IČO 09745670, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 118 00 
Praha 1, sp. zn. N 1880 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Obdarovaný")

(Dárce a Obdarovaný dále společně též jako „Smluvní strany")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Účelem Obdarovaného jako nadace je v souladu se zakládací listinou Obdarovaného a 
v souladu s veřejně prospěšnými cíli mimo jiné podpora činnosti Arcibiskupství pražského, 
jím zřizovaných a jemu podřízených osob, osob vykonávajících duchovenskou nebo jinou 
prospěšnou činnost související s posláním Římskokatolické církve a osob, jejichž 
prostřednictvím se realizuje činnost Arcibiskupství pražského a naplňuje poslání 
Římskokatolické církve, tj. činnost náboženská, duchovenská, charitativní, sociální, 
vzdělávací, školská a jiná prospěšná činnost související s posláním Římskokatolické církve;

Dárce prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví následující nemovitosti:

pozemek pare. č. 1768, a

pozemek pare. č. 1805,

to vše v k.ú. Hostivař, obec Praha (dále jen „Pozemky").

Dárce je připraven v duchu solidarity darovat Pozemky Obdarovanému a přispět tak 
zásadním způsobem k tomu, aby bylo umožněno plnohodnotné fungování Obdarovaného 
jako nadace a aby byl naplňován účel Obdarovanému, k němuž byl založen;

uzavřely Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

PŘEDMĚT SMLOUVY

(A)

(B)

a.

b.

(C)

1.

Dárce tímto daruje Obdarovanému Pozemky se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, a 
to do výlučného vlastnictví Obdarovaného.

1.1

Obdarovaný tímto Pozemky do svého výlučného vlastnictví přijímá.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.2

2.

2.1 Pozemky se převádějí v právním a faktickém stavu, v jakém se nacházejí ke dni uzavření 
této Smlouvy.

Vlastnické právo k Pozemkům Obdarovaný nabyde vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, a to k okamžiku doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu.

Návrh na vklad vlastnického práva Obdarovaného k Pozemkům dle této Smlouvy podá na 
příslušný Katastrální úřad Obdarovaný.

Obdarovaný je veřejně prospěšným poplatníkem ve smyslu § 17a zákona č. 586/1992 Sb. 
o daních z příjmů (dále jen „ZDP"), neboť v souladu se zakládací listinou Obdarovaného 
jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

2.2

2.3

2.4
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Dar (tj. Pozemky) bude Obdarovaným použit výlučně pro účely vymezené v § 20 odst. 8 
ZDP.

2.5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ3.

Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.

Veškeré změny a doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu.

V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část 
vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který 
je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost této Smlouvy jako celku, při zachování 
co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém 
případě Smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze Smluvních stran 
takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude 
nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného 
ustanovení.

3.1

3.2

3.3

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá 
Smluvní strana a zřizovatel Dárce obdrží po jednom vyhotovení této Smlouvy a zbývající 
jedno vyhotovení je určeno pro potřeby řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva 
Obdarovaného k Pozemkům do katastru nemovitostí, vedeného u Katastrálního úřadu pro 
hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely podle své skutečné a svobodné vůle, že si 
Smlouvu řádně a pozorně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními 
podpisy.

3.4

3.5

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE]
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V Praze dne 2o2o

Dárce / Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař

Karol Janusz Matlok, administrátor 
(úředně ověřený podpis) PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 
13265/377/2020/C

Já, níže podepsaná Mgr. Ing. DOMINIKA VESELÁ, advokát se sídlem Pobřežní 
394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou 
advokátní komorou pod ev. č. 15794, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou 
vlastnoručně ve 4 vyhotoveních podepsal:

V Praze dne 22-AV q2.o

Obdarovaný / Nadace Arietinum
Karol Janusz Matlok, nar. 14,01.1979, bytem Domkářská21/1, Praha 10 - Hostivař, 
jehož totožnost jsem zjistila z Potvrzení o přechodném pobytu na území č. 
VA 305673, vydaného Českou republikou, MV ČR OAMP.

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost 
ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 04.01.2021

Dominik Duka, předseda správní rady^ 
(úředně ověřený podpis)

Mgr. Ing. DOMINIKA VESELÁ 
advokát

nfn Balík, místopředseda správní rady 
fúředně ověřený podpis)

| ev.t.A5794 £
ri*

Mgr. Antonín 3ur\g*Jč\en správní r^ray 
(úředně ověřený podpis)

V Praze dne 22. A2.2ó2a

Zřizovatel Dárce / Arcibiskupství pražské

kardinál Dominik Duka, arcibiskup 
(úředně ověřený podpis)

^án Balík, generální vikář 
(úředně ověřený podpis)

Mtfr. Antonín Juriga, (£ýl£onný ředitel 
(úředně ověřený podpis)
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JUDr.
PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 
016781/228/2020/C

Já, niže podepsaný JUDr. Ing. Michal Růžička, advokát se sídlem Pobřežní 394/12, 
Karlin, 186 00 Praha 8, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní 
komorou pod ev. č. 16311, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 
4 vyhotoveních podepsal:

Dominik Duka, nar. 26.04.1943, bytem Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1 - Hradčany, 
jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 211642788

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani jeji soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 22.12.2020

JUDr. lr.2.JUDr. Ing. Michal Růžička 
advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 
016781/232/2020/C

Já, níže podepsaný JUDr. Ing. Michal Růžička, advokát se sídlem Pobřežní 394/12, 
Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní 
komorou pod ev. č. 16311, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 
4 vyhotoveních podepsal:

Jan Balík, nar. 01.08.1965, bytem Hradčanské náměstí 63/9, Praha 1 - Hradčany, jehož 
totožnost jsem zjistil z OP č. 209413686.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani jeji soulad s právními předpisy.

jU3r. te?.V Praze, dne 22.12.2020

JUDr. Ing. Michal Růžička 
advokát
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PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo Knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 
016781/229/2020/C

Já, níže podepsaný JUDr. Ing. Michal Růžička, advokát se sídlem Pobřežní 394/12, 
Karlin, 186 00 Praha 8, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní 
komorou pod ev. č. 16311, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 
4 vyhotoveních podepsal:

Mgr. Antonín Juriga, nar. 04.08.1974, bytem K Poště 414, Tuchoměřice, jehož totožnost 
jsem zjistil z OP č. 212496466.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani jeji soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 22.12.2020 JUDr. Ir.-1, '.y'- t ■ .i

J
JUDr. Ing. Michal Růžička w.*- . 

advokát



VÝSTUP VZNIKLÝ PŘEVEDENÍM PÍSEMNOSTI V LISTINNÉ PODOBĚ DO ELEKTRONICKÉ
PODOBY

Identifikace: 159132932011

Výstup doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru

Vyhotoveno dne: 03.06.2021

Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno dálkovým přístupem
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