
Darovací smlouva 

I. Smluvní strany 

E.ON Distribuce, a.s. 
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Zastoupená: Zdeňkem Bauerem, předsedou představenstva a 

Pavlem Čadou, místopředsedou představenstva 
IČ; 28085400, 
DIČ; Cz 28085400, 

Číslo účtu: 
Společnost je vedena u Krajského soudu V Českých Budějovicích, 
V oddílu B, vložce 1772 
(dále jen ,,dárce“) 

8. 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice 
zastoupená: MUDr. Ing. Michalem Šnorkem, Ph.D. předsedou představenstva a 

MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva 
IČ; 26068877 
DIČ: CZ699005400 
Bankovní 

1 t ar l l 1 čís O úč u: . Symbo : 8880 
(dále jen ,,obdarovaný“) 

se dnešního dne dohodly na uzavření této darovací smlouvy (dále jen ,,smlouva“). 

II. Předmět smlouvy 
1. Dárce daruje obdarovanému dar - finanční částku ve výši 800 000,- Kč 

(slovy: osmsettisíckorunčeských), která je účelově určena na nákup 
prostředků a dalších nákladů souvisejících s pandemií COVID-19. 

2. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej dle čl. 
II. odst. 1 této smlouvy pouze k účelu, k němuž byl poskytnut. 

3. Dárce má právo kdykoliv nahlédnout do účetnictví obdarovaného a zjistit 
tak účel čerpání daru. 
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III. Termíny plnění 
1. Dárce se zavazuje, že darované finanční prostředky převede na výše uvedený 

bankovní účet obdarovaného do 20 dnů od podepsání této Smlouvy. 

IV. Změna předmětu Smlouvy 
1. Změna předmětu smlouvy a termínů může být uskutečněna pouze na základě 

shodné vůle smluvních stran formou písemného dodatku této smlouvy. 
2. Pokud obdarovaný nepoužije darovanou finanční částku k účelu vymezenému 

V ustanovení čl. II. odst. l této smlouvy, má dárce právo od této smlouvy 
odstoupit, případně požadovat vrácení odpovídající části darované finanční 
částky. 

V. Závěrečná ustanovení 
l. Dárce i obdarovaný budou při realizaci této smlouvy postupovat V souladu 

spříslušnými ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., O daních zpříjmů, 
V platném znění. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma 
stranami, v případě, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího 
uveřejnění V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění V registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění smlouvy V souladu s výše citovaným zákonem zajistí 
obdarovaný. 

3. Dárce prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním informace O přijetí dam 
obdarovaným na jeho webových stránkách. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

v Českých Bndčjøviøiøh, v Čflskýøh Bnáèjøviøiøh, 
dne: ....................... .. dne: ....................... .. 

3.4.2020 
Obdarovaný Dárce 

Nemocnice České Budějovice, a.S. E.ON Distribuce, a.s. 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. Zdeněk Bauer 
předseda představenstva předseda představenstva 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA Pavel Čada 
člen představenstva místopředseda představenstva 
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