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DAROVACÍ SMLOUVA

Obchodní firma: 
IČO:
Se sídlem: 
Zastoupená:
(dále též „dárce")

Nadační fond STOP šikaně 
07844298
Táboritská 1000/23,130 00 Praha 3 -Žižkov 

členem správní rady

a

Název:
IČO:
DIČ:
Sídlem:
Zastoupena:
Bankovní spojení 
(dále též „obdarovaný")

Nemocnice Na Homolce
00023884
CZ00023884
Roentgenova 37/2,150 30 Praha 5 - Motol
MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
ČNB, č. ú. 123-17734051/0710

(společně též „smluvní strany")

se v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít
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NEMOCNICE

Roentgenova 2,150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271111 
IČO: 00023884

DAROVACÍ SMLOUVU
(dále jen „Smlouva")

1. Postavení smluvních stran
1.1. Obdarovaný je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva 

zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, 
čj.: OP-054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví 
vydaného pod čj.: MZDR 58228/2017-2/OPŘ ze dne 11.12. 2017.

2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout obdarovanému Sirupy My Homemade 
lemonade, 20kg kávy My Gastro, 28 kosmetických sad Proteco, vzorky a miniatury krémů (dále 
jen „Dar").

3. Prohlášení dárce
Dárce prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou.

4. Prorogace
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí 
vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem 
souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud 
v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro 
Prahu 5.

5. Protikorupční doložka
Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a 
transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této 
smlouvy. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek 
jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, 
nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je 
nepřijímá a nevyžaduje. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně 
oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle 
tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nemá-li 

nabýt v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv, v platném a účinném znění, účinnosti později.

6.2. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek" 
a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený
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Dodatek měl vždy číslo nižší, než Dodatek pozdější. Smlouva může být ukončena pouze 
písemně.

6.4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s 
podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.

6.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdarovaný obdrží dva stejnopisy a dárce 
jeden.

6.6. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti 
bránící v uzavření této smlouvy.

6.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

V Praze dne Zlh.UK> V Praze dne 2<P. í.e o d j

/  Nadační fond STOP šikaně

člen správní rady 
dárce

Je/nocnice Na Homolce
)r. Petr Pplouček, MBA 

řédifel 
obdarovaný/
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