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DAROVACÍ SMLOUVA
č. G1030/D/2019/200

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Pražská energetika, a. s.
se sídlem: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
zastoupená: Ing. Pavlem Elisem, předsedou představenstva

a Alexanderem Manfredem Slobodou, místopředsedou představenstva
IČO: 60193913
DIČ:
číslo účtu:
spisová značka: B 2405 vedená Městským soudem v Praze
datová schránka: z3wcgr4
(dále jen „dárce“)

a

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, příspěvková organizace
zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
se sídlem: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
zastoupená: doc. MUDr. Robertem Grillem, Ph.D., MHA, ředitelem
IČO: 00064173
DIČ: CZ00064173
číslo účtu:
datová schránka: zizdbpb
(dále jen „obdarovaná“)

Článek I.
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarované peněžitý dar ve výši 248 000 Kč (slovy:

dvěstěčtyřicetosmtisíckorunčeských), (dále jen „dar“).
2. Dar bude obdarovanou použit výhradně pro Gynekologicko-porodnickou kliniku na

pořízení infuzní techniky – 6 ks lineárních dávkovačů včetně příslušenství, a to v období
po obdržení daru nejpozději do 31. 12. 2019 (dále jen „účel“).

3. Dárce poukáže dar na účet obdarované uvedený v této smlouvě nejpozději do 14 dnů ode
dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
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Článek II. 
1. Obdarovaná prohlašuje, že dar uvedený v čl. I. přijímá a zavazuje se dar použít na výše 

uvedený účel s tím, že hospodaření s darovanou částkou na tento účel vykáže zasláním 
kopií účetních dokladů dárci na adresu jeho sídla nejpozději do 31. 1. 2020. 

2. Dar je poskytnut přísně účelově. V případě, že dar nebude použit na výše uvedený účel 
nebo obdarovaná nevykáže užití daru zasláním kopií účetních dokladů, je dárce oprávněn 
odstoupit od této smlouvy a obdarovaná je povinna vrátit poskytnutý dar na účet dárce 
uvedený v této smlouvě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy 
s výzvou k vrácení poskytnutého peněžitého daru. 

3. Dárce poskytuje obdarované výše uvedený dar dobrovolně bez jakéhokoli protiplnění 
a prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním informace o přijetí daru na webových stránkách 
obdarované. 

4. Obdarovaná potvrzuje, že dar je určen na účel uvedený v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů. 

 
 
 

Článek III. 
1. Dárce a obdarovaná (společně také „smluvní strany“) berou na vědomí, že tato smlouva 

podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany sjednávají, že obdarovaná zašle smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
10 dnů od uzavření smlouvy. Obdarovaná se současně zavazuje informovat dárce o 
uveřejnění smlouvy tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním 
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky dárce (v takovém případě 
potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní 
strany zároveň). 

2. Smluvní strany se dohodly, že žádná smluvní strana nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Ve vzájemných vztazích se budou smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
 smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Vztahuje-li se na druhou smluvní stranu ochrana osobních údajů dle zvláštních právních 
předpisů, pak pro účely plnění této smlouvy je dárce správcem osobních údajů druhé 
smluvní strany a osobní údaje takto získané zpracovává za účelem uzavření a plnění této 
smlouvy a pro účely oprávněných zájmů správce. 

6. Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně specifik zpracování osobních 
údajů členů statutárních orgánů, zaměstnanců příp. dalších osob zastupujících druhou 
smluvní stranu a práv, které subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních 
údajů mají, jsou uvedeny v dokumentech: „Zásady ochrany osobních údajů“ a 
„Zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodního partnera“, se kterými byla 
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druhá smluvní strana před podpisem této smlouvy seznámena a které jsou dostupné na 
webových stránkách správce. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv. 

 
V Praze 13. 6. 2019    V Praze 4.7.2019 
 
Pražská energetika, a. s.   Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
 
 
 
 
 
 
...............................................   .................................................................. 
Ing. Pavel Elis     Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA 
předseda představenstva   ředitel 
 
 
 
 
 
 
............................................... 
Alexander Manfred Sloboda 
místopředseda představenstva 
 


