
DAROVACI SMLOUVA 
dle ust. § 2055 Zákona Č. 89/2012, občanský Zákoník, v platném Znění 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

Smluvní Strany 
1.1. Dárce 

IMMOMEDICAL cz S.r.0. 
se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 
IČ: 284 80 830 
DIČ: cz 284 80 830 
společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, v oddílu C, vložce 144713 
zastoupená: Ing. Samuelem Tekulou, jednatelem 
bankovní Spojení: ČSOB a.s., Praha 1, číslo účtu: 224529018/0300 
(dále jen „Dárce") 

1.2. Obdarovaný 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 O1 
IČ: 26068877 
DIČ; CZ6899005400 
Společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ceských Budějovicích, oddíl B, vložka 1349 
zastoupena 

bankovní spojení: 
účet 
VS: 122200 
(dále jen „Obdarovaný“) 

1.3. Společné Označení 

. . . .
1 1.3.1. Dárce a Obdarovaný budou vtéto smlouve dále spolecne oznacováni jako 

„Smluvní Strany" nebo jednotlivě jako „Smluvní strana".
i 
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2. 
2.1. 
2.1.1 

2.2. 
2.2.1 

3. 
3.1. 
3.1.1 

3.2. 
3.2.1 

3.2.2. 

3.3. 
3.3.1 

3.3.2. 

4. 
4.1.1 

4.1.2. 

4.1.3 

Úvodní ustanovení 
Prohlášení Obdarovaného 
Obdarovaný prohlašuje, že je řádně založenou obchodní společností Zapsanou 
vobchodním rejstříku, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné komplexní 
poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona Č. 372/2011 Sb., O zdravotních 
službách, v platném znění. 

rv Prohlasení Dárce 
Dárce prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v době, kdy Dárce ani osoba jemu blízká 
či člen jeho orgánu, je-li Dárce právnickou osobou, není v péči Obdarovaného 
jakožto zařízení, které poskytuje zdravotnické služby, a ani jinak nepřijímá Služby 
Obdarovaného. 

Předmět smlouvy 
Dar “ 

Darem ve sm slu této smlouv 'e peněžitá Částka ve výšiKč (slovy: 
‹‹fláflfl jen ..nzv“›. 

Darování 
Dárce se tímto zavazuje převést Obdarovanému bezplatně Dar do vlastnictví a 
Obdarovaný tuto nabídku Daru přijímá. 
Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému Dar bezhotovostním převodem na 
účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 14 
kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Dárce splní svůj Závazek okamžikem, 
kdy je příslušná částka připsaná na uvedený účet Obdarovaného. 
Účel Daru 
Obdarovaný se zavazuje použít Dar za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců 
v oboru kardiochirurgie. 
Dar je poskytován na účely Zdravotnické v souladu S ustanovením § 20 odst. 8 
zákona Č. 586/1992 Sb., o daních Z příjmů, v platném znění. 

VI Dalsı ujednání 
Obdarovaný je povinen na základě žádosti Dárce uvést a doložit rozhodné 
skutečnosti dokládající, že Dar byl použit za účelem uvedeným v odst. 3.3.1. této 
smlouvy. 
Dárce je oprávněn požadovat vrácení Daru, pokud byl Dar použitv rozporu S účelem 
uvedeným v odst. 3.3.1. této smlouvy, nebo pokud Obdarovaný na žádost Dárce 
v přiměřené lhůtě neuvede a nedoloží skutečnosti dokládající, že Dar byl použit za 
účelem uvedeným v odst. 3.3.1. této smlouvy. Dárce je takto oprávněn uplatnit u 
Obdarovaného právo na vrácení Daru pouze ve lhůtě šesti (6) měsíců po uzavření 
této smlouvy. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že S poskytnutím Daru není spojena jakákoliv 
neoprávněná výhoda nebo upřednostnění Dárce v rámci obchodní nebo jiné 
spolupráce S Obdarovaným. Jakýkoliv právní vztah mezi Dárcem a Obdarovaným, 
který trval před uzavřením této smlouvy, nebo který trvá nebo vznikne po jejím 
uzavření, se uskutečňuje nebo bude uskutečňovat na základě rovných podmínek 
hospodářské Soutěže Dárce S třetími subjekty a v souladu s právními předpisy pro 
Zadávání veřejných zakázek, pokud budou dle okolností tyto předpisy aplikovatelné. 
Pro případ takového jednání Dárce, které směřuje k výsledku 
odporujícímu předchozímu prohlášení, je Obdarovaný oprávněn Dar vrátit. 
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4.1.4. 

5. 
5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.1.6. 

v Českých Budèjøwzich dne e 

Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu uveřejnit způsobem a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Smluvní stran S ' y e zavazuji chránit pred vyzrazením údaje a informace obsažené v této smlouvě které majíh c arakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákonaí Za takové udaje ci informace se zejmena považují ujednání V této smlouvě o hodnotě Daru a 
O vnv v ı ı ı . 

. ı v ı .O
. 

, pricemz Darce ma zajem na utajenı techto udaju a informací. 
Závěrečná ustanovení 
Smluvní strany prohiašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a ze vyjadruje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále 
rohlašu" ˇ p ji, ze tuto smlouvu neuzavřely vtísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy. Pokud vtéto smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy Z ní vzniklé právním řádem Ceské republiky. 

Tato smlouva může být měněna ouze ísemn'mi, číslOvan'mi dodatky, 
D D V V uzavřenými na základě dohody obou Smluvních stran, není-li vtéto smlouvě stanoveno jinak. 

Neplatnost jednotlivého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost smlouvy jako celku. S l 

' " ' 
' 

ˇ ˇ 
m uvni strany se Zavazuji takove ustanovenı nahradit bez Zbytecného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které svým obsahem bude ne' ' jvıce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení této smlouvy. Toto ustan , 

„. „„ „ 
. „. , , 

oveni smlouvy se primerene pouzije i pri eventualnim doplnění chybějících částí Smlouvy. 
Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu smlouvy osobami oprávněnými jednatjménem nebo za Dárce a Obdarovaného. 
Tato Smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení smlouvy má platnost originálu. Dárce obdrží jedno (1) vyhotovení smlouvy. Obdarovaný obdrží jedno (1) vyhotovení smlouvy. 

Obdarovaný: 
Dárce: 

1 2 -UZ- 2020 

VPraZe dne -` 

Strana 3 (celkem 3)


