






DAROVACÍ SMLOUVA


Smluvní  strany:

ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Sídlo:	nám. Sítná 3105, 27201 Kladno
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
Zastoupená:  prof.  MUDr.  Ivanem  Dylevským,  DrSc„  děkanem  Fakulty  biomedicínského inženýrství	··
(dále jen Obdarovaný)


S&T Plus  s.r.o.
Sídlo: IČ: DIČ:
 Novodvorská 994
2570 1576
cz 2570 1576
Zastoupená: RNDr. Ivo Strnadem, jednatelem společnosti
Bankovní  spojení: Československá  obchodní banka a.s„ č. ú. :  1 17 460 713/0300 (dále jen  Dárce)

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb„ Občanského zákoníku  tuto

darovací smlouvu

I.

Dárce se touto smlouvou zavazuje Obdarovanému bezplatně převést vlastnické právo na hmotný dar v podobě 1 ks pacientského  monitoru  a  1ks  centrálního  monitoru  v  hod notě 156 918,69 Kč vč. DPH. Tento dar se dárce zavazuje obdarovanému předat ve lhůtě do 31. 12. 2019.


II.

Dárce poskytuje uvedený hmotný dar specifikovaný v čl. I. této smlouvy pro účely vzdělávací a zdravotnické ve smyslu ustanovení §20 odst. 8 zákona 586/1992  Sb. o daních z příjmů . Uvedený dar bude použit na zkvalitnění odborného vzdělání studentů.

Za splnění podmínek z. č. 586/ 1992 Sb„ o daních z příjm u (zj. ust. §15, § 20) je možno pro daňové účely hodnotu poskytnutého daru odečíst od základu daně.


III.

Obdarovaný Dar přijímá do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se Dar použít pouze pro účel y uvedené v čl. II. této smlouvy.









IV.

Dárce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě , že Dar  byl použit pro jin é účely, než j e sjednáno v čl. II. této smlouvy .


V.

Tato  smlouva  je  sepsána  ve  2  vyhotoveních ,  z nichž  Dárce  obdrží  j edno  vyhotovení  a Obdarovaný obdrží 1 vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu.
Smlouvu lze měnit a doplňov at pouze oboustranně podepsanými číslovanými dodatky .
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly , s jejím  obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kladně dne 20.12.2019			V Praze dne 20.12.2019
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.		RNDr. Ivo Strnad, jednatel společnosti


	


