
DAROVACÍ SMLOUVA 

Smluvní strany: 

Dárce: 

a 

Hexpol Compounding s.r.o 
Šumperská 1344 
783 91 Uničov 
IČ: 26447461 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27563 
jednající: Ing. Dušanem Oharkem, jednatelem 

Obdarovaný: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta 
Hněvotínská 976/3 
775 15 Olomouc 
IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
zastoupená: prof. MUDr. Josefem Zadražilem, CSc., děkanem 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu: 

I. 
Předmět smlouvy 

Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 100 000,- Kč, slovy: jednosto 
tisíc korun českých, a obdarovaný se zavazuje tento dar přijmout. 

Dar dle čl. I. odst. 1 této smlouvy se dárce zavazuje předat obdarovanému bezhotovos tním 
převodem na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 

nejpozději do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy s tím, že dnem 
poskytnutí daru je den odepsárú finančních prostředků z účtu dárce. 

II. 
Účel smlouvy 

Obdarovaný se zavazuje použít tyto finanční prostředky na nákup zdravotnického zařízení a 
vybavení pro Kliniku tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, které budou 
sloužit pro výuku studentů lékařské fakulty, dále na vzdělávání zdravotnického personálu. 

Obdarovaný se zavazuje nepoužít finanční prostředky pro jiné účely, než je uvedeno v čl. II. odst. 
1 této smlouvy. 



III . 
Závěrečná ustanovení 

Není- li v této smlouvě stanoveni jinak, řídí se práva povinnosti obou smluvních stran 
ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zvláštních právních 
předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů 

souvisejících. 

Dárce bere na vědomí, že obdarovaný má povinnost smlouvy s hodnotou předmětu plnění nad 
50.000,- Kč zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvnúni stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 1 stejnopis. 

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanovenúni zákona č. 89 / 201 2 Sb„ 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisi1. 

Dárce a obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vt1le, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

. d~ . Dq. ·"Zbw 
V Olomouci dne ..... .. . ... . 

Dárce 
Ing. Dušan Oharek 

. 2 5 -09- 2620 V Olomouci dne .... „ „ .„. 

arovaný 
f. MUDr. Josef Zadražil 




