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DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Zaškrtněte variantu A) nebo B))
A) Právnická osoba*):
1. Firma:
Zastoupená:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
(dále jen „dárce“)

B) Fyzická osoba*):
Jméno a příjmení:
bytem:
místem podnikání:
IČ/nar.:
DIČ:
bankovní spojení:

a
2. Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ústí nad Labem
číslo účtu:
199240780/0300
zastoupená MUDr. Alešem Chodackim, generálním ředitelem
(dále jen „obdarovaný“)
I. Předmět smlouvy
(Zaškrtněte variantu A) nebo B))
A)
Dárce na základě této smlouvy daruje
obdarovanému pro jeho odštěpný závod – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z
finanční dar ve výši Kč …………..….………..……….
(slovy:……………………...…...…………………………....Kč)
Dárce
uvedený
dar
obdarovanému
poukáže
bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet
č. 199240780/0300, variabilní symbol: 219 111 001 do 10
dnů od podpisu této darovací smlouvy nebo hotovostně na
platebním místě Krajské zdravotní, a.s..

II.

B)
Dárce na základě této smlouvy daruje
obdarovanému pro jeho odštěpný závod – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
věcný dar ……….……………………………...………………
v hodnotě……………….…………………………………….Kč
(slovy:………………………………………………………..Kč).
Dárce se zavazuje předat tento dar obdarovanému
nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy na výše
uvedenou adresu.

Účel smlouvy

1.

Dárce daruje obdarovanému dar na zdravotnické účely pro provoz Neurochirurgické kliniky odštěpného závodu Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z..

2.

Dárce je oprávněn vykázat shora uvedenou částku ve svém daňovém přiznání jako sponzorský dar ve prospěch
zdravotnictví dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Obdarovaný dar s díky přijímá a zavazuje se jej použít pouze k účelu, pro který mu byl poskytnut.

3.

III.

Závěrečná ustanovení

1.

Dárce prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není osobou v péči zdravotnických zařízení obdarovaného ani
nepřijímá služby ve smyslu ust. § 2067 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

2.

Dárce prohlašuje, že na předmětu daru nevázne žádné zástavní právo ani žádné užívací právo třetí osoby ani jiné
právní nebo faktické vady, které by bránily řádnému výkonu vlastnického práva.

3.

*V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se

nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva
v souladu s § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
4.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje
obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ani důvěrné
informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.

5.

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv zašle správci registru
smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve
lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
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6.

V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je
oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla poskytnuta
správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

7.

Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

8.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla uzavřena po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

9.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, po jednom pro každou smluvní stranu.

10. Smlouva je platná dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
V Ústí nad Labem, dne………………
……………………………
Dárce

…………………………….
Obdarovaný

* Ustanovení bodů 3 – 7 článku III. Závěrečná ustanovení této smlouvy se neuplatní v případě, kdy je smlouva uzavíraná s fyzickou osobou
právně jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti
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