
 

 

Dohoda o darování 
 

Home Credit International a.s. 

se sídlem: Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2201 

IČO: 60192666 

DIČ: CZ60192666 

(dále též „Dárce“) 

 

a 

 

Fakultní nemocnice Bulovka  

se sídlem: Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – Libeň  
IČO: 0064211 
(dále též „Obdarovaný“) 

(Dárce a Obdarovaný budou níže společně označováni dále též jako „Strany darování“) 

 

 

vzhledem k tomu, že níže uvedeného dne, měsíce a roku došlo k níže specifikovanému darování podle ustanovení § 2055 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Strany darování sepisují tuto dohodu o darování (dále též 

„Dohoda“): 

 

Darování 

1) Dárce bezplatně poskytl Obdarovanému 500 (slovy: pět set) kusů Ochranného oděvu Microgard 2000 model 111, jak je 

specifikováno v Příloze č. 1 této Dohody (dále též „Dar“), a to za účelem jeho využití pro ochranu zaměstnanců Obdarovaného 

proti virovému onemocnění Covid-19. 

 

2) K předání Daru došlo dne 2.3.2020 (dále též „Den předání“), v budově PPF Gate s adresou Evropská 2690/17, Praha 6 – 

Dejvice (dále též „Místo předání“). Předáním Daru v Místu předání došlo v Den předání k převodu vlastnictví z Dárce na 

Obdarovaného. 

 

3) Obdarovaný potvrzuje, že při převzetí Daru zkontroloval jeho úplnost podle Přílohy č. 1 této Dohody a zavazuje se, že pro 

daňové účely vystaví Dárci potvrzení o přijetí Daru, a to do 10 pracovních dnů od uzavření této Dohody. 

 

4) Pro vyloučení pochybností Strany darování prohlašují, že Obdarovaný byl a i nadále je oprávněn k veřejné komunikaci ohledně 

poskytnutí Daru a k uveřejnění účelu Daru a Dárce je oprávněn veřejně prezentovat poskytnutí Daru jako daru od skupiny 

Home Credit. 

 

5) Dárce je srozuměn se skutečností, že Obdarovaný je osobou povinnou ve smyslu 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, a je tak povinen tuto Dohodu uveřejnit v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Dohody 

provede Obdarovaný, a to v celém rozsahu. 

 

6) Tato Dohoda 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 Dohody, k nimž došlo před nabytím účinnosti 

této Dohody, nahrazují právy a povinnostmi vzniklými z této Dohody. Plnění a/nebo právní poměry v rámci předmětu a rozsahu 

úpravy této Dohody před její účinností se tudíž považují za plnění a právní poměry podle této Dohody a práva a povinnosti z 

nich vzniklé se řídí touto Dohodou. 

 

V Praze dne 6. 1. 2021     V Praze dne 6. 1. 2021 

 

_______________________________________  _______________________________________ 

Home Credit International a.s.    Fakultní nemocnice Bulovka  

Pavel Rozehnal, předseda představenstva   Ondřej Roztomilý, M.Litt., ekonomický náměstek 

(Dárce)    (Obdarovaný) 

 

 



 

 

Příloha č. 1 k Dohodě o darování 

Specifikace Daru: 

 

 

 

 
Označení produktu Počet 

Pořizovací cena přepočtená do 

CZK bez DPH 

Ochranný oděv Microgard 2000 model  111 vel. XL 500 143 000 Kč 

 TOTAL 500   143 000 Kč 


