
REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY 
KLADRUBY 30 
257 62 KLADRUBY U VLAŠIMI 

RÚ/0321/2016 

 
Darovací smlouva č. 31 

 
uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“)  
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 
 
1.   Pojišťovna VZP, a.s.   
      Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 
      IČO: 27116913, DIČ : CZ27116913 
      Zastoupená: Robertem Karešem, předsedou představenstva a Ing. Halinou Trskovou,            
      místopředsedkyní představenstva                        
      (dále jen „dárce“) 
                                              
2.   Rehabilitační ústav Kladruby 

státní příspěvková organizace 
Kladruby 30, 257 62 Kladruby 
zastoupený:  Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem RÚ 
IČO: 00068705, DIČ: CZ00068705 
Bankovní spojení: 123-10033121/0710, Česká národní banka 
 

       (dále jen „obdarovaný“)   
    
   uzavírají na tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva“).  
 

I. Předmět smlouvy: 
 

1.1 Dárce daruje obdarovanému finanční dar v celkové výši 50 000, -Kč, slovy padesát tisíc korun 
českých korun (dále jen „dar“). 

 
1.2 Obdarovaný dar přejímá do svého výlučného vlastnictví. 

 
1.3 Dar bude zaslán na bankovní účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do 5 

pracovních dnů od podpisu této smlouvy, variabilní symbol = číslo smlouvy bez lomítka. 
    
      
     II. Ostatní ujednání: 
 

2.1 Obdarovaný prohlašuje, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, v platném znění.  

   
  2.2 Dárce tímto prohlašuje, že není k obdarovanému ke dni podpisu této smlouvy v žádném 

vztahu ve smyslu ustanovení § 2067 občanského zákona.  
 

III. Závěrečná ujednání: 
 
  3.1 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí   
  příslušnými ustanovenými občanského zákoníku a předpisy jej provádějícími a dále zákon o          
   č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy.  
 

3.2 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemným vzestupně číslovaným 
dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. 

 
3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom originále.    
 



3.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

 
  3.5 Smluvní strany si smlouvu přečetly a prohlašují, že byla uzavřena podle jejich pravé a 

svobodné vůle s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
      
 
 
V Praze dne 19.12.2016         Kladruby dne 19.12.2016                                                      
 
za Pojišťovnu VZP, a.s.                                                        za Rehabilitační ústav Kladruby 
                   
 
 
 
 
……………………………………..                                           ………………………………………….. 
                    dárce                                                                                    obdarovaný 
              Robert Kareš,       Ing. Josef Hendrych, MBA 
       předseda představenstva                  

 

 

 

 
…………………………………….. 
          Ing. Halina Trsková, 
místopředsedkyně představenstva 

 


