
                                                      DAROVACÍ SMLOUVA 
              uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
E.ON Distribuce, a.s. 
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
IČO: 28085400 
DIČ: CZ28085400 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová 
značka B 1772 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 27-9426120297/0100 
zastoupena: Ing. Zdeňkem Bauerem, Předsedou představenstva E.ON Distribuce, a.s. 
                   a Mgr. Vladimírem Váchou, Vedoucím Správní a centrální činnosti distribuce 
(dále jen „Dárce“) 
 
a 
 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
se sídlem Šrobárova 1150/50, Praha 10 
IČO:  00064 173 
DIČ: CZ00064173 
zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 10006-16334101/0710 
zastoupena:  Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, ředitel 
(dále jen „Obdarovaná“) 
 
 
 

I. 
Dárce dobrovolně daruje obdarované finanční částku ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto 
šedesát tisíc korun českých).  
Dárce doporučuje, aby dar byl využit na pro Kliniku popáleninové medicíny pro účely nákupu 
přístroje: typ AIRVO2 Nasal High Flow + příslušenství. 
 

II. 
Obdarovaná dar přijímá a zavazuje se, že dar použije v souladu s článkem I. této smlouvy. 
Obdarovaná je povinna na písemné vyžádání Dárce doložit využití daru. 
Dárce souhlasí, aby tato smlouva byla zveřejněna na webových stránkách FNKV. 
 

III. 
Dárce se zavazuje převést darovanou částku do 14 dnů od podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami na účet obdarované u České národní banky, č.ú. 10006-16334101/0710, VS 
4201. 
 

IV. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 



o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu uveřejní v registru smluv 
Obdarovaná. 
 
Dárce i Obdarovaná shodně prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní 
strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.  
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž 1 obdrží Dárce a 1 Obdarovaná. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
 
 
V Praze, dne 10.6.2019                                       V Praze, dne 23.07.2019 
 
 
 
……………………………………   ………………………………………… 
   Ing. Zdeněk Bauer                                                      Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA 
předseda představenstva                                                                           ředitel 
E.ON Distribuce, a.s.                                              Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
        Mgr. Vladimír Vácha 
Vedoucí Správní a centrální činnosti distribuce 
         E.ON Distribuce, a.s. 


