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DAROVACÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následujici smluvní strany v souladu s § 2055 a naši.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "ObčZ"), tuto darovací smlouvu (dále jen
"Smlouva").

l. OMEGA PHARMA a. s.

sídlo: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ:25388827

DIČ:CZ25388827

Zapsán: KS v Brně, oddíl B, vložka 6162

Zastoupena: Ing. Jindřichem Daňkem a Konrádem Némethem, na základě plné moci
(dále jen "Dárce")

2. Fakultní nemocnice Ostrava,

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ:00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

jednající: Ing. Robert Květoň, náměstek ředitele pro techniku a provoz

bankovní spojeni: Česká národní banka; č. u:66631761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25. 11. 90

(dále jen "Obdarovaný")

(dárce a obdarovaný budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako "Smluvní strana" a
společně jako "Smluvní strany")
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l. Předmět Smlouvy

1. 1 Předmětem Smlouvy je závazek Dárce bezplatně převést dar do výhradního vlastnictví

Obdarovaného a závazek Obdarovaného tento dar přijmout a použít jej v souladu se Smlouvou.

1. 2 Touto Smlouvou Dárce daruje Obdarovanému dar v hodnotě 113 096, 81, - Kč (dále jen "Dar").

1. 3 Obdarovaný se zavazuje Dar přijmout a použít jej v souladu sel. 2 odst. 3 Smlouvy.

2. Další ustanovení

2. 1 Dárce prohlašuje, že Dar je bez faktických a právních vad.

2. 2 Vlastnické právo k daru přechází z dárce na Obdarovaného ke dni platnosti Smlouvy. K předání

Daru dojde do čtrnácti (14) dnů od platnosti Smlouvy, o předáni bude sepsán předávací protokol,

který podepíše oprávněný zástupce pracoviště.

2. 3 Obdarovaný se zavazuje Dar využívat pro potřeby Krevního centra. Obdarovaný se zavazuje Dar

použít k výše uvedenému účelu v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992

Sb., České národní rady o daních z příjmů, v platném znění.

2. 4 Oprávněni a závazky z této Smlouvy přecházejí v plném rozsahu na připadne právní nástupce

Smluvních stran.

3. Závěrečná ustanoveni

3. 1 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží

jedno. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.

3. 2 Dárce souhlasí se zveřejněním firmy a Daru v seznamu dárců.

3. 3 Smluvní strany berou na vědomi, ze v případě hodnoty Daru nad 50. 000, - Kč bude celé zněni
Smlouvy včetně jejich změn a dodatků zveřejněno v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv a účinnost této Smlouvy posunuta na den tohoto zveřejněni.

3.4 Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oběma Smluvními stranami, jsou

absolutně neplatná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma

Smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně prohlašuji, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně
nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Brně dne l. 10. 2019 V Ostravě dne
C ^

Podpis: 
Dárce

Ing. Jindřich Daněk

Konrád Neméth

Omega Pharma a.s.
Vídeňská 188/119d
619 00 Brno -^/ OMEGA
DIŮ: CZ25388827 PHARHA

Obdarovaný

náměstek ředitele pro techniku a

provoz



DODACÍ ÚST

ze dne: 101. 10. 2019

Dodavatel

OMEGA PHARMA a.s.

Vídeňská 188/119d
619 00 Brno

Adresa odběratele;

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5
708 00 Ostrava

SAPkód

5000014210
Název produktu

PANTHENOL BM Seabuckthorn 9%, 250ml CZ/SK

šarže

30984

expírace

28. 02. 202C

množství

2723
cena celkem

113 096, 81 Kč

poznámka:

Vystavil :Zdařllová




