Darovací smlouva
Smluvní strany:
1. AMISTA investiční společnost, a.s.
zapsaná:
v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10626
se sídlem:
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
IČO:
27437558
zastoupená:
Ing. Ondřej Horák, předseda představenstva
(dále jen „dárce“)
a
2. Nemocnice Na Bulovce
se sídlem:
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
IČO:
00064211
zastoupená:
Ondřej Roztomilý, M.Litt., ekonomický náměstek
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají podle § 2055 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
tuto darovací smlouvu:
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Článek I.
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedených movitých věcí, které touto
smlouvou bezplatně převádí do vlastnictví obdarovaného jako dar: 100 kusů respirátorů 3M
Aura 9332+, FFP3, výdechový ventilek (dále jen „dar“).
Dárce prohlašuje, že celková hodnota daru dle této smlouvy činí 21.200,- Kč.
Obdarovaný dar od dárce touto smlouvou přijímá do svého vlastnictví.
Článek II.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dar je darován za účelem podpory zaměstnanců
obdarovaného v době výskytu onemocnění COVID-19.
Poskytnutý dar je bezúplatným plněním, které je podle § 20 odst. 8 Zákona 586/1992 Sb. o
daních z příjmů odčitatelnou položkou od základu daně z příjmu.
Článek III.
Obdarovaný potvrzuje, že dar od dárce převzal před podpisem této smlouvy.
Obdarovaný vystaví, bude-li o to dárcem požádán, potvrzení s uvedením účelu využití daru,
které zašle dárci do 10 dnů ode dne obdržení žádosti dárce.
Článek IV.
Smluvní strany se dohodly, že obdarovaný uveřejní tuto smlouvu v celém rozsahu
prostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona
o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že práva a povinnosti vzniklé z plnění a/nebo
právních poměrů v rámci předmětu a rozsahu úpravy této smlouvy, k nimž došlo před nabytím
účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění a/nebo právní
poměry v rámci předmětu a rozsahu úpravy této smlouvy před její účinností se tudíž považují za
plnění a právní poměry podle této smlouvy a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí touto
smlouvou.
Jakékoliv změny této smlouvy je možné provést pouze písemným dodatkem.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o právní síle originálu, z nichž každá smluvní
strana po podpisu obdrží po jednom stejnopisu.

V Praze dne 9.11.2020

V Praze dne 18.11.2020

_________________________
Dárce

_________________________
Obdarovaný

