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DAROVACÍ SMLOUVA 
dle § 2055 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Evidenční číslo smlouvy: 

Smluvní strany: 

1. Fakultní nemocnice Plzeň , Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 

zastoupená MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.O., ředitelem 

IČO: 00669806, DIČ : CZ00669806 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu : 20001-33739311/0710 

dále jen „obdarovaný" 

a 

2. Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s., zastoupený Mgr. Simonou Zábranskou, předsedkyní 

výboru 

se sídlem: Kudrnova 22/95, 150 00 Praha 5 - Motol 

IČO : 45249440 

subjektivita právnické osoby ověfena dle výpisu z Obchodního rejstríku: spisová značka L 3279 vedená u 

Městského soudu v Praze 

dále jen „dárce" 

uzavírají tuto darovací smlouvu. 

Předmětem smlouvy je bezplatné přenechání : 

D peněžního daru 
[8J hmotného daru 

I. 
Předmět smlouvy 

pro kliniku/oddělení: FN Plzeň, Dětská klinika - pneumologická ordinace 

obdarovanému dárcem za účelem sloužícímu výhradně k plnění posláni FN Plzeň tak, jak mají na mysli příslušná 
ustanoveni zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění. 

11. 
Práva a povinnosti dárce 

1. Dárce se zavazuje, že převede ve lhutě do dnů od podpisu této smlouvy ve prospěch účtu 
obdarovaného, převodem na bankovní číslo účtu obdarovaného nebo poukáže v téže lhůtě formou poštovní 
poukázky částku Kč (slovy ). 

Účel použiti daru: 

D nákup zařízení nebo materiálu: 

D ostatní provozní náklady: 

D vzdělávání pracovníku: 

• 
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2. Dárce daruje FN Plzeň hmotný dar - přfstroj na odhlenění dýchacfch cest cest SIMEOX v hodnotě 173.030,
Kč (slovy: jednostosedmdesáttritisíctřicet korun českých), 20 setů k pfístroji SIMEOX pro provádění terapií
v hodnotě 22.601,- Kč (slovy: dvacetdvatisícšestsetjedna korun českých), inhalátor PARI SINUS v hodnotě
6.990,-Kč (slovy: šesttisícdevětsetdevadesát korun českých) a pulzní oxymetr NONI v hodnotě 3.800,- Kč
(třitisíceosmset korun českých)

3. Dárce prohlašuje, že dar nemá žádnou vadu, o které by věděl. Dar je přenecháván se všemi právy a
povinnostmi, součástmi a příslušenstvím a neváznou na něm žádná věcná bremena ani jiné právní závazky.

4. Dárce se zavazuje, že dolož[ k darovanému prístroji kopii prohlášení o shodě podle zákona
č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Ill. 
Práva a povinnosti obdarovaného 

1. Obdarovaný darovanou finančnf částku/hmotný dar přijímá a zavazuje se, že zajistí použití tohoto daru jen pro
zajištění cílů a poslání Fakultní nemocnice Plzeň.

2. Pokud dárce požádá obdarovaného o vystavení dokladu, který bude osvědčovat poskytnutí daru pro účely
daňového řízení, tak jak mají na mysli příslušná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
o dani z pFíjmu, v platném znění, pak obdarovaný tento doklad bez zbytečných průtahů vystaví
a v případě dotazu příslušného Finančního úřadu, poskytnutí daru dárcem, osvědčí.

3. Pokud obdarovaný dodatečně zjistí, že finanční prostředky / hmotný dar tvoFící předmět daru
z této smlouvy nebyly poctivého původu, je oprávněn obdarovaný od této smlouvy odstoupit.

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, rídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise pro obě smluvní strany. Smlouvu je
možno měnit či doplnit jen písemnými dodatky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti pak dnem, kdy finanční
dar z této smlouvy bude připsán ve prospěch účtu nebo doručen obdarovanému
a hmotný dar obdarovanému předán.

4. Obdarovaný a dárce prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, a že její obsah
odpovídá jejich shodným, svobodným a vážně myšleným projevům vůle.

5. Dárce prohlašuje, že v době, kdy byla uzavřena tato smlouva, nebyl v péči obdarovaného ani jinak nepřijímal
jeho služby.

6. Identifikační údaje fyzických osob jsou shromažďovány pouze za účelem splnění smlouvy mezi obdarovaným
a dárcem. FN Plzeň zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů.

7. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že
Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě
a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb.

O 6 -09- 2019 
Dne: 
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