
Laboratoře AGEL a.s. 
sídlem:    Nový Jičín, Revoluční 2214/35, 741 01 

IČO:    166 28 373 

DIČ:   CZ699000899 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4077 

zastoupení:         RNDr. Lenka Kulíšková, MBA, místopředseda představenstva a 

   Ing. Eva Kyselá, MBA, člen představenstva  

e-mail:   XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále „Dárce“) 

 

a 

 

Bílovecká nemocnice, a.s. 

sídlem:    17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec 

IČO:    268 65 858 

DIČ:    CZ26865858 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2911 

zastoupení:  MUDr. Tomáš Nykel, předseda představenstva a  

   Ing. Josef Zajíc, místopředseda představenstva    

 (dále „Obdarovaný“) 

 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

darovací smlouvu 

(dále „Smlouva” nebo „tato Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Předmět Smlouvy 

1.1. Dárce se touto Smlouvou zavazuje Obdarovanému poskytnout dar – finanční částku ve výši 

100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), dále jen „Dar“ a bezplatně jej převést 

nejpozději do patnácti pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, 

a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Obdarovaného. Poskytnutí tohoto Daru je 

plněním v souladu s Čl. V., odst. 1, pododst. 9, Rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci 

uzavřené dne 20. 3. 2015. 

1.2. Obdarovaný se zavazuje tento Dar užít na provozní činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
A

R
O

V
A

C
Í 

SM
LO

U
V

A
 



 

2 

Článek 2. 

Společná a závěrečná ustanovení 

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této Smlouvy, se řídí příslušným 

ustanovením platného právního řádu, zejména občanského zákoníku. 

2.2. Tato Smlouva je uzavřena a nabývá své platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem této 

Smlouvy je den označený datem u podpisu smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je 

dnem uzavření Smlouvy den z označených dnů nejpozdější. 

2.3. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy, nebo vzniklé v souvislosti 

s ní, budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho 

měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své 

přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na řešení, bude spor rozhodnut na návrh 

kterékoli smluvní strany obecným soudem. 

2.4. Nevyplývá-li z písemného ujednání smluvních stran výslovně něco jiného, budou jakákoli 

oznámení, včetně případných výzev, či jiná sdělení předpokládaná podle této smlouvy 

učiněna písemně. Přípustnou formou jejich doručování je osobní předání podle podpisu, 

nebo doručení formou doporučené zásilky na adresu uvedenou v úvodu této Smlouvy nebo 

na jinou doručovací adresu písemně oznámenou odesílateli v souladu s tímto ustanovením. 

Za doručení se pro účely této Smlouvy považuje též případ, kdy adresát odmítne osobní 

předání nebo doručení poštou. 

2.5. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž 

změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li 

takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto 

dohody. 

2.6. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 

stejnopis. 

2.7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a 

srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnost, jež jsou pro uzavření této Smlouvy 

rozhodující. 

 

 V Novém Jičíně, dne …………. V Bílovci, dne …………… 

 

 _____________________________ ___________________________ 

       Laboratoře AGEL a.s.      Bílovecká nemocnice, a.s. 

     RNDr. Lenka Kulíšková, MBA MUDr. Tomáš Nykel 

 místopředseda představenstva předseda představenstva 

 

 ____________________________ ____________________________ 

 Laboratoře AGEL a.s. Bílovecká nemocnice, a.s. 

          Ing. Eva Kyselá, MBA Ing. Josef Zajíc 

 člen představenstva  místopředseda představenstva 

 

    


