
                                      D A R O V A C Í                 S M L O U V A 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

Coloplast A/S 

Se sídlem  Holtedam 1, 3050 Humblebaek, Dánské království, akciová společnost, 

Jednající v záležitosti týkající se organizační složky 

Coloplast A/S odštěpný závod, IČO: 61169498, DIČ: CZ61169498 

Se sídlem Radlická 740/113d, 158 00, Praha 5 

IČO:  61169498         DIČ: CZ61169498 

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 21266, 

Zastoupená Mgr. Radoslavem Štillou, vedoucím organizační složky, nebo na základě plné 

moci Petrem Sztkowskim, MBA – Sales Manager 

/ dále jen dárce / 

 

A 

 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Se sídlem Gen.R.Tesaříka 80, 261 01, Příbram I 

Zastoupená předsedou představenstva MUDr. Stanislavem Holobradou 

IČO : 27085 031        DIČ : CZ 27085031 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 8883                             

/ dále jen obdarovaný / 

tuto                                             

 

                                             darovací smlouvu 

 

                                                           I. 

Dárce  daruje obdarovanému nepeněžitý věcný dar –  1 kus UD Solar Silver,  

včetně příslušenství v zůstatkové hodnotě 378.020Kč  pro potřeby urologického oddělení 

(ambulantní část oddělení) Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Dar bude využit pro zkvalitnění 

poskytované zdravotní péče pacientům. 

A obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá . 

 

                                                          II. 

Dárce prohlašuje, že dar výhradně váže pro potřeby obdarovaného, pro jeho činnost v oblasti 

poskytování zdravotní péče a není poskytován na úhradu zdravotní péče poskytnuté 

obdarovaným dárci či jiné osobě, ani v souvislosti s touto péčí. 

Obdarovaný prohlašuje, že výše uvedený dar převzal před podpisem této darovací smlouvy a 

výslovně prohlašuje, že s darem naloží v souladu s přáním dárce . 

 

                                                          III. 

Tato darovací smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami dle ust . § 2055 - 2078 

obč.zákoníku . 

Tento dar je poskytován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů . 

Darovací smlouva byla podepsána ve dvou vyhotoveních . Po oboustranném podpisu obdrží 

dárce i příjemce po jednom výtisku . 



Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s., je povinným 

subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv 

popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany 

souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu (vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. 

osobní povahy). 

 

 

 

V Praze, dne                                                                    V  Příbrami,  dne                                         

 

 

 

 

 

 

Za  dárce                                                                          Za  obdarovaného         

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 




