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Darovací smlouva 

Smluvní strany: 
1. HBO Europe s.r.o.    

 zapsaná:   v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29418  
se sídlem:   Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 

IČO :   614 66 786 

zastoupená:     Michalem Mizerou, jednatelem 

datová schránka:  22306196, iy79wev 

(dále jen „dárce“) 

a 

2.  Nemocnice Na Bulovce 

se sídlem:   Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 

IČO:    000 64 211 

bankovní spojení:  Česká národní banka, číslo účtu: 123-16231081/0710 

zastoupená:   Ondřejem Roztomilým, M.Litt., ekonomickým náměstkem NNB 

datová schránka:  n9hiezm 
(dále jen „obdarovaný“) 
 

uzavírají podle § 2055 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto darovací 
smlouvu: 

 

Článek I. 
1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikovaných movitých věcí, které touto smlouvou 

bezplatně převádí do vlastnictví obdarovaného jako dar:  1 ks zátěžová postel ARIA, 1 ks 
zátěžová postel Jaroslav, 1 ks zátěžová postel Alena, TV přijímač značky SONY 

KD55XH8096B, držák TV výklopný a naklápěcí STELL SH02051 Slim, 3 ks IKEA HÖVÅG - 
taštičková matrace, 1 ks IKEA LYCKSELE LÖVÅS -2místná rozkládací pohovka, kávovar 

Espresso Krups Evidence EA890810 (dále jen „dar“). 

2. Dárce prohlašuje, že celková hodnota daru dle této smlouvy činí 63.095 Kč (slovy: šedesát tři tisíce 
devadesát pět korun českých) bez DPH, přičemž položkový rozpis ceny daru tvoří Přílohu č. 1 této 

smlouvy. 
3. Obdarovaný dar od dárce touto smlouvou přijímá do svého vlastnictví.  

 

Článek II. 
1. Dárce daruje předmětný dar zejména pro tento účel: pro potřeby radiodiagnostické kliniky 

obdarovaného. V případě, že obdarovaný užije dar k jinému účelu bez písemného souhlasu dárce, 
může dárce požadovat vrácení daru. Obdarovaný je povinen dárci na požádání prokázat, že dar je 

užíván v souladu s touto smlouvou.  

 
Článek III. 

1. Smluvní strany se dohodly, že dar je za obdarovaného oprávněn převzít MUDr. Martin Mašek, 
primář Radiodiagnostické kliniky obdarovaného, a to písemným předávacím protokolem.  

2. Po obdržení daru obdarovaný vystaví, bude-li o to dárcem požádán, potvrzení s uvedením účelu využití 
daru, které zašle dárci do 30 dnů ode dne obdržení žádosti dárce.  

 

Článek IV. 
1. Smluvní strany se dohodly, že obdarovaný uveřejní tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv, 

postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, postupem dle zákona o registru smluv. 
3. Jakékoliv změny této smlouvy je možné provést pouze písemným dodatkem. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o právní síle originálu, z nichž každá smluvní strana 
po podpisu obdrží po jednom stejnopisu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu po vzájemné dohodě, na základě svobodné vůle a 
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 



 2

 

6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 Položkový rozpis ceny daru. 

 
 

V Praze, dne 07.12.2020     V Praze, dne 15.12.2020 

 

 

 
 

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

              dárce                 obdarovaný 


