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jako dárce na straně jedné
a

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace 
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 
zastoupená: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem 
IČ: 00064203 DIČ: CZ00064203
Bankovní spojení: 

jako obdarovaná na straně druhé

obé smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě uzavřely 
níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Dárce touto smlouvou dobrovolně a bezplatně převádí vlastnické právo 
44 ks židle plastové SAMUEL v hodnotě 43.560,-Kč bez DPH (slovy: čtyřicettřitisícpětsetšedesát 

korun českých)
15ks křesla, chrom,ekokůže v hodnotě 91.995,-Kč bez 
DPH(slovy:devadesátjednatisícdevětsetdevadesátpět korun českých)
I ks konferenční stolek v hodnotě 1.890,- Kč bez DPH (slovy, tisícosmsetdevadesát korun českých)
I I  ks poliček v hodnotě 11.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenácttisíc korun českých)
1 ks trojkřeslo v hodnotě 5.395,- Kč bez DPH (slovy: pěttisíctřistadevadesátpět korun českých)
1 ks křeslo, kostra chrom v hodnotě 2.895,- Kč bez DPH(slovy: dvatisíceosmsetdevadesátpět korun 
českých)
28 ks židle plastové červené v hodnotě 27.720,- Kč bez DPH(slovy: dvacetsedmtisícsedmsetdvacet 
korun českých)
2 ks barový stůl v hodnotě 15.920,- Kč bez DPH (slovy: patnácttisícdevětsetdvacet korun českých) 
Celkem cena s DPH činí 242.454,-Kč (slovy: dvěstěčtyřicetdvačtyřistapadesátčtyři korun českých)

2 ks televize 32“ Sencor
2 ks nástěnný držák Gogen na TV v celkové hodnotě s DPH 10.796,- Kč (slovy: 
desettisícsedmsetdevadesátšest korun českých)
12 ks obrazů v celkové hodnotě s DPH 35.784,- Kč (slovy: třicetpěttisícsedmsetosmdesátčtyři 
korun českých)
15 ks misky na mýdlo 
50 ks hřejivé přikrývky 
15 ks sprchové držáčky
22 ks věšáky na ručník v celkové hodnotě s DPH 65.248,- Kč (slovy:
šedesátpěttisícdvěstěčtyřicetosm korun českých)
doprava zboží v celkové hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých)

d a r o v a c í  s m l o u v u :

i.



Celkem sponzorský dar činí s DPH : 354.782,- Kč (slovy: třistapadesátčtyřitisícsedmsetosmdesátdva 
korun českých)
obdarované (dále jen ,,dar“), která tento dar s díky přijímá v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Dárce a obdarovaná se dohodli, že dar bude umístěn na pracovišti obdarované v prostorách 
FN Motol -  Gynekologicko porodnické kliniky 2.LFUK a FN Motol -  oddělení šestinedělí č. náklad, 
střediska 2130/31 a bude využit v souladu sjeho určením.

Dárce a obdarovaná se dohodli, že dar bude dárcem předán v říjnu 2016 ve FN Motol na 
oddělení šestinedělí. Dárce prohlašuje, že je vlastníkem daru a že jeho dispoziční právo s darem není 
omezeno.

IV.

Dárce výslovně souhlasí s eventuálním zveřejněním svého názvu/jména a předmětu 
darování.

V.

Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí příslušná 
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech splatností originálu, kdy dárce i 
obdarovaná obdrží po jednom vyhotovení.

Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 30.9.2016

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, 
ředitel Fakultní nemocnice v Motole


