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BRNO

Darovací smlouva
uzavrená ve smyslu § 2055 a násl, občanského zákoníku, v platném znéní

Smluvní strany

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
IČ: 85 25 9? D5
Dıé: cz as 28 9? O5
Bflflküvfli S ì
zastoupená:
(dále jen obdarovanv)

3

Nestlé Česko s.r.o.
Mezi vodami 2035ø“'31, 143 20 Praha 4- Modřany
IČ: 45?Q95U4
Dıé: cZ45?99
bank. spojeníı
Č. účtu:
zastoupena

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 10481

(dále jen dárce)

I.
Předmět smlouvy

1.1 Dárce prohtašuje, že je vlastníkem níže uvedeného předmétu daru, který touto smlouvou
přenechává bezplatné obdarovanému, a obdarovaný tento dar přijímá:

Détská postýlka pro fyziologické oddélení
v předpokládané hodnoté -,5U 000,-.KČ (slovy: padesáttisíckorunčeskjíchj bez DF'H.*'s DPH
(dále jen ,,Dar*'), která bude upřesnéna v Předávacím protokolu
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1.2 Dar se předává včetně dokladů, kterých je třeba k jeho užívání a vlastnictví. Dar bude
předán a převzat nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

II.
Smluvní podminky

2.10bdarovaný se zavazuje použit dar vý ezme pracoviště:
..........

2.2 Dárce prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním informace o přijetí daru obdarovaným
na jeho webových stránkách,
2.3 Dárce si vyhrazuje právo kontroly a pořízení fotografie, jak byl věcný dar využit.
Obdarovaný se zavazuje, že dárci kontrolu umožní.
2.4 Strany si sjednaly, že dárce je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy
v případě, že obdarovaný nepoužije dar k ůčelu stanovenému v této smlouvě a o této
skutečnosti neinformuje dárce, V tomto případě je obdarovaný povinen vrátit dar dárci
do deseti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

2.5 Dále si dárce vyhrazuje právo domáhat se nahrazení majetkové a nemajektové ůjmy,
která by dárci vznikla jiným použitím daru, než jak stanoví tato smlouva.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré ostatní vztahy vzniklé Ztéto smlouvy mezi dárcem a obdarovaným se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

3.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v souladu se
zákonem č. 340ř2015 Sb., o registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v
registru smluv.

3.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky, které budou takto výslovně označeny,
budou mít písemnou formu a budou podepsány zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

3.-4 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, Z nichž jedno obdrží dárce a jedno
obdarovaný.
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ii. ___

FAKULTNÍ FN Brno
NEMŮCNICE smlouva č. ř j Ĺ I

BRNO

Dárce Obdarovaný

Strana 3 z 3

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictvi. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku. je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

5-El-'1i2.'“lBřT“'


