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Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

EG.D, a. s.
se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zastoupená: Mgr. Vladimírem Váchou, vedoucím Správní a centrální činností distribuce a
Lukášem Svobodou, vedoucím Oblastního managementu
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B,
vložce 8477
(dále jen „dárce“)

a

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
se sídlem: Šrobárova 1150/50
Zastoupena: MUDr. Janem Votavou, MBA, Zástupcem statutárního orgánu
IČ: 00064173
DIČ: CZ00064173
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „

(Dárce a obdarovaný dále jako „Smluvní strany“)

II. Účel smlouvy

Jedná se o dar na výzkum FNKV v oblasti úrazů elektrickým proudem.



2 / 3

III. Předmět smlouvy

1. Dárce daruje obdarovanému dar – finanční částku ve výši 90 000 Kč (slovy:
devadesáttisíckorun).

2. Dárce daruje obdarovanému dar za účelem zdravotnického výzkumu – a to za
účelem výzkumu, který bude zaměřen zejména na mechanismus vstupu
elektrického proudu do organismu a jeho vlivu na dlouhodobou funkci srdečního
svalu. Finanční prostředky budou použity na úhradu některých z uvedených typů
nákladů využitých při realizaci výzkumného záměru (osobní náklady, služby, pořízení
drobného hmotného majetku a materiálu). Finanční prostředky budou využity dle
rozhodnutí

3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej dle čl. III. odst. 2
této smlouvy pouze k účelu, k němuž byl poskytnut. Obdarovaný se zavazuje, že dar
použije v souladu s touto smlouvou. Dárce souhlasí, aby tato smlouvy byla
zveřejněna na webových stránkách FNKV a dle zákona č. 340/2015 (o registru
smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Dárce prohlašuje, že
v době, kdy je tato smlouva uzavírána nepřijímal od obdarované zdravotnické
služby.

4. To, k jakému účelu byl dar skutečně použit se obdarovaný zavazuje sdělit a doložit
Dárci na vyžádání.

5. Dárce má právo nahlédnout do účetnictví obdarovaného a zjistit tak účel čerpání
daru.

6. Pokud obdarovaný nepoužije dar k účelu vymezenému v ustanovení čl. III. odst. 2
této smlouvy, má dárce právo od této smlouvy odstoupit. Dárce je v takovém
případě oprávněn domáhat se vrácení daru, pokud je dar použit k jinému účelu, než
je uveden v této smlouvě.

IV. Termíny plnění

1. Dárce se zavazuje, že darované finanční prostředky převede na bankovní účet
obdarovaného uvedený v záhlaví této Smlouvy do 20 dnů od podepsání této
darovací smlouvy a to s variabilním symbolem

V. Změna předmětu smlouvy

1. Jakékoli změny této smlouvy jsou přípustné pouze ve formě písemných dodatků.

VI. Závěrečná ustanovení
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1. Obdarovaný bude s darovanou částkou postupovat z hlediska zdanění v souladu 
s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2. Dárce bude z hlediska daňových zákonů postupovat v souladu s §20, odst. 8, zákona 

č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.  
 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami. 
 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení.  
 

5. Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.  

 
 
 

 
Za dárce: Vladimír Vácha a Lukáš Svoboda Za obdarovaného:  

  
V Brně dne 17.6.2021 V Praze 18.6.2021 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Vladimír Vácha 
MUDr. Jan Votava, MBA 

Zástupce statutárního orgánu FNKV 
  
  
  

V Brně 17.6.2021  

…………………………………………………………… 

 

Lukáš Svoboda  
  

 


