
BS PRAGUE MEDICAL es, spol. S r.o.
se sídlem K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3 - Strašnice
zastoupená:
IČO: 25112015 DIČ: CZ25112015

jako dárce na straně jedné
a

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená:
IČO: 00064203 DIČ: CZ00064203

jako obdarovaná na straně druhé
(dárce a obdarovaná společně dále jen ,, smluvní strany") .

obě smluvní strany prohlašuji, že mají právní osobnost a po vzájemném projednáni a shodě uzavřely niže
uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust, § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), tuto

darovací smlouvu :

P

Dárce touto smlouvou dobrovolně a bezplatně převádí vlastnické právo k následujicknu věcnému
daru:

počet
lx
lx
Ix
Ix
lx
Ix
2x
2x
lx

popis
mikrovlnná trouba Samsung
mikrovlnná trouba BEKO
přepěťová ochrana GoGen TV starter Kit
set-top box GoGen DVB 132
televize Samsung UE50TU7172
expresso Krups EA811010 Arabica
myčka nádobí Goddess DFE947DW9N
sendvičovač Tefal
Logitech Connect konferenční videokamera

hodnota
2 483,00 KČ
1 421,00 KČ

510,00 KČ
479,00 KČ

11 692,00 KČ
6 842,00 KČ

14 800,00 KČ
1 286,00 KČ

15 039,00 KČ

v celkové hodnotě 54.552,- Kč (slovy: padesátčtyřitisíce pětsetpadesátdvě koruny české) obdarované (dále
jen ,,dar"), která tento dar s díky přijímá v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Dárce a obdarovaná se dohodli, že dar bude umístěn na pracovišti obdarované v prostorách Kliniky
zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol a bude využit v souladu s jeho určením. Dar byl poskytnut na
zdravotnické účely (provozní potřeby výše uvedeného pracoviště) ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zák. č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

III.
Dárce a obdarovaná se dohodli, že dar bude dárcem předán do 10 dnů ode dne účinnosti smlouvy na

výše uvedené pracoviště. Dárce prohlašuje, že je vlastníkem daru a že jeho dispoziční právo s darem není
omezeno.

IV.
Dárce bere na vědomi a souhlasí s tím, že tato smlouva bude obdarovanou v jejím plném znění

uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o registru smluv"). Pokud smlouva nepodléhá povinnosti uveřejněni dle zákona o registru smluv dárce
výslovně nesouh/asl se zveřejněním svého názvul jména a předmětu darováni na webových stránkách
obdarované, popř. v její výroční zprávě.



V.
Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použiji příslušná ustanovení

občanského zákoníku.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy dárce i obdarovaná obdrží

po jednom vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá

v souladu se zákonem o registru smluv.
Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojuji smluvní strany své podpisy.

V Praze, dne q oZ. äjZf

za dárce ič: 25112¢15 (4)

V P'a'q d" ,ľ,t. 2. u


