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DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. 

Smluvní strany 

1. Dárce: název: Au Lac, z. s. - Vietnamský spolek Jihomoravského kraje 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: L 20850 vedená u Krajského soudu 

v Brně  

 sídlo:  Ráj 259/13, 627 00 Brno 

 jednající: Ing. Truong Cong Su, předseda  

 IČ: 044 31 804 

     DIČ: CZ04431804 

     bankovní spojení: Fio banka a.s. 

             č. účtu: 2901713445/2010 

2. Obdarovaný:   Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  

 státní příspěvková organizace  

 sídlo: Pekařská 664/53, 656  91 Brno 

 jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

 IČ: 00159816    

 DIČ: CZ00159816    

     bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno 

                        č. účtu: 123-71138621/0710 

 VS:  044 31 804 

 SS: 2020 

 zpráva pro příjemce: DAR FNUSA 

SWIFT: CNBACZPP 

IBAN: CZ37 0710 0001 2300 7113 8621 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto 

padesát tisíc korun českých) (dále jen „dar“). 

2. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá. 

III. 

Ostatní ujednání 

1. Dar se dárce zavazuje uhradit jednorázově na účet obdarovaného uvedený v čl. I odst. 2 nejpozději do 1 

měsíce od podpisu této smlouvy. 

2. Dar byl poskytnut na zdravotnické účely ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dar je určen pro potřeby obdarovaného na nákup zdravotnické přístrojové techniky pro boj s Covid-19. 

4. Obdarovaný se zavazuje použít dar v souladu s ustanovením čl. III odst. 2 a 3 této smlouvy. 

5. Dárce souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, zejména svého názvu a předmětu a 

hodnoty daru.  

6. Dárce výslovně prohlašuje a vlastním podpisem stvrzuje ve smyslu ust. § 2067 zákona č. 89/2012, občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že v době darování nebyl v péči obdarovaného při poskytování 

zdravotnických služeb ani jinak nepřijímal jeho služby. 

IV. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí ustanoveními § 2055 - § 2078 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku 

výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být 

vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

3. Přesahuje-li hodnota daru uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je obdarovaný jako státní 

příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací 

týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního 

obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru 

nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést obdarovaný bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, v případě povinnosti obdarovaného zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to 

nezávisle na větě první, tohoto odstavce. 

V Brně dne 17.04.2020                V Brně dne 14.04.2020  

Za dárce:                                                        Za obdarovaného: 

…………………………………                       …………………………………. 

Ing. Truong Cong Su Ing. Vlastimil Vajdák 

předseda ředitel      

Svaz Vietnamců v Brně a na Jižní Moravě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

 


