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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DARU 

číslo: M/19/193 
 

uzavřená podle ust. § 2055 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi 
smluvními stranami: 
 
 
Teplárny Brno, a.s.  
se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 
zastoupené:  Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva a generálním ředitelem 

na základě pověření představenstva a.s. ze dne 22. 3. 2019 
           
IČ: 46347534 
DIČ: CZ46347534 
bankovní spojení: KB Brno-město 
číslo účtu: 32606621/0100 
 
(dále jen dárce) 
 
a 
 
Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. 
se sídlem: Polní 3, 639 00 Brno  
zastoupená: MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem  
IČ: 485 12 478  
DIČ: CZ48512478  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka  
Číslo účtu: 372561503/0300, VS: 41621 
 
(dále jen obdarovaný) 
 
 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc 
korun českých) za účelem nákupu infuzních pump (viz. § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů v platném znění). 

 
 

čl. II. 
Podmínky smlouvy 

 
1. Peněžní dar je splatný nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to formou 

převodního příkazu na uvedený účet obdarovaného.  
 
2. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se použít finanční prostředky výhradně na dohodnutý 

účel, v opačném případě je povinen poskytnutý dar dárci vrátit. 
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3. Obdarovaný je povinen nejpozději do 1 měsíce po proinvestování finančního daru 

informovat dárce o způsobu a účelu jeho využití a předat kontaktní osobě dárce doklady, 
z nichž bude zřejmé využití daru.  

 
 

čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se obsah práv a povinností z ní plynoucích 

Občanským zákoníkem. 
 
2. Ustanovení této smlouvy se mohou měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

 
3. Dárce hodnotu daru odečte od základu daně podle podmínek ustanovení § 20 odst. 8 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. 
 
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 
5. Kontaktní osoba za dárce: xxx 
         Kontaktní osoba za obdarovaného: xxx 

 
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
8. Dárce souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, zejména svého 

názvu a předmětu a hodnoty daru. 
 
 
 

V Brně dne ………................. V Brně dne …………...............  
 
         Za dárce:      Za obdarovaného: 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… …………………………… 
 Ing. Petr Fajmon, MBA  MUDr. Josef Drbal, 
 člen představenstva a generální ředitel ředitel  
 na základě pověření představenstva a.s. 
 ze dne 22. 3. 2019 
 


