
DAROVACÍ SMLOUVA

Dárce:

Název právnické osoby: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, pobočka Státní ústav pro
kontrolu léčiv (P-ČSVTS Č.230-007)

Zastoupená: předsedkyní výboru pobočného spolku ČSZT-SUKL

Sídlo : Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vršovice

IČO: 61387037

DlČ:CZ61387037

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

Obdarovaný'
Obchodní firma: Domažlická nemocnice, a.s

Zastoupená: předsedou představenstva,
místopředsedkyní představenstva

Sídlo: Kozinova 292, 344 01 Domažlice

IČO: 26361078

DIČ: CZ699005333

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s úst. § 2055 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, tuto darovací smlouvu:

Dárce a obdarovaný se dohodli, že předmětem darovací smlouvy je:

Peněžní dar ve výši: 70 000,- KČ, slovy sedmdesát tisíc korun českých

- poukázaný na účet Domažlické nemocnice, a.s

Dárce předjímá, že je peněžní dar určen na nákup ochranných pomůcek zaměstnanců Domažlické
nemocnice v období pandemie Covid-19.

ldále jen darl

Dárce touto smlouvou dobrovolně a bezplatně převádí vlastnické právo k daru a obdarovaný dar
přijímá.



Dárce výslovně souhlasí s eventuálním zveřejněním svého názvu/jména a předmětu darování na
internetových stránkách Domažlické nemocnice a.s., popř. i v areálu Domažlické nemocnice, a.s. a na
jednotlivých odděleních.

Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí příslušná ustanovení zák.
č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

Obě stany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena z jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu
s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý účastník smlouvy obdrží jeden ze stejnopisů, z
nichž každý má právní sílu originálu darovací smlouvy.

Dárce bere na vědomí, že obdarovaný je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č.
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění
dané zákonem, obdarovaný tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Domažlicích dne 23.2.2021 V Domažlicích dne
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Podpis (razítko) dárce
předsedkyně výboru pobočného spolku ČSZT-SUKL


