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DAROVACÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

DYNEX LabSolutions, s.r.o.

se sídlem Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1

IČ: 06616631

DIČ: CZ06616631

zapsaná V OR vedeném u Městského soudu V Praze, oddil C, vložka 285541

jednající

(dále jen „Dárce“)

a

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001

DIČ: CZOOO23001

Bank. spojení: Česká národní banka, a.s., č.účtu: 42334041/0710 (variabilní

symboli 1970)

zastoupen_ředitelem
(dále jen „Obdarovaný“ nebo „IKEM“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto darovací smlouvu ve smyslu

ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném

znění.

II. Předmět smlouvy

1. Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému po podpisu této smlouvy dar -

finanční částku ve výši 68.000,- Kč ( slovy šedesát osm tisíc korun) .

2. Uvedená částka bude uhrazena dárcem po podpisu této Smlouvy V hotovosti

do pokladny IKEM (nebo do 30 dnů na účet Obdarovaného uvedený

v záhlaví této smlouvy).
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III. Další ujednání

1. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se tento použít pro podporu činnosti

Pracoviště laboratorních metod IKEM finanční částka bude využita na

pokrytí cestovních nákladů na kongres Evropské akademie

alergologie a klinické imunologie V Lisabonu)

2. Dárce výslovně souhlasí se zveřejněním informace o poskytnutí daru dle této

smlouvy včetně své identifikace na webových stránkách Obdarovaného.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti

dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění V Registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem uveřejnění v Registru

smluv.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž Dárce obdrží

jedno vyhotovení a Obdarovaný dvě vyhotovení (z nichž jedno obdrží odbor

účtáren a jedno právní oddělení).

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že ujednání v ní uvedená odpovídají jejich

pravé a svobodné vůli a současně prohlašují, že tato smlouva není uzavírána

v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ke

smlouvě své vlastnoruční podpisy.

4. Dárce bere na vědomí, že IKEM zveřejňuje uzavřené smlouvy včetně

případných dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

V platném znění.
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