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DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Dárce: LEMMA a.s.
se sídlem: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
zast.: Václavem Krchem, statutárním ředitelem
IČ: 25169238
reg. v ŽR/OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9249

Obdarovaný: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zast.: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906
bank. spoj.: ČS a.s., Praha č. účtu: 60038-2651552/0800

1. Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému věcný dar: programer
ORCHESTRA, SN BC0404034G a SN BC0307082G a programer PMP 2000, SN E0898049
a SN E1297053 společnosti Sorin Group S.r.l., pořizovací cena: 90 000,- Kč/ks vč. DPH (slovy:
devadesát tisíc korun českých). Dar bude použit pro potřeby I. interní kardioangiologické kliniky
obdarovaného.

2. Dárce prohlašuje, že předmět daru nemá žádné patentní nebo jiné právní vady, odpovídá všem
platným právním předpisům a normám, je podle právních předpisů způsobilý k použití při poskytování
zdravotní péče a byla u něj podle právních předpisů posouzena shoda jeho vlastností se základními
požadavky na zdravotnické prostředky s přihlédnutím k určenému účelu použití a výrobce nebo jeho
zplnomocněný zástupce vydali písemné prohlášení o shodě.

3. Dárce předal obdarovanému instalační protokol, návod k obsluze v českém jazyce v listinné i
elektronické podobě, prohlášení o shodě, protokol o proškolení obsluhy a protokol o poslední
provedené bezpečnostně technické kontrole dle zákona č. 268/2014 Sb. v listinné podobě na kliniku a
1x v elektronické podobě na OZT vypůjčitele.

4. Dárce předá doklad o osobě/osobách, která je poučena výrobcem k provádění instruktáže daného
zdravotnického přístroje, a která/které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou
výrobcem k provádění odborné údržby (dle zák. č. 268/2014 Sb.).

5. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se ho užít v souladu s jeho účelem.
6. Dar byl dárcem obdarovanému předán dne 4. 9. 2014 v sídle obdarovaného. Tímto dnem nabyl

obdarovaný vlastnické právo k daru.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž obdarovaný obdrží 2 stejnopisy a dárce jeden.
9. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze na základě písemných dodatků, akceptovaných

oběma smluvními stranami.
10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy dle platných právních předpisů.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou vůli,

prostou omylů, a že tuto smlouvu neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Obdarovaný: Dárce:
V Hradci Králové V Praze
dne: 10. 4. 2017 dne: 15. 3. 2017

_______________________________ _ _____________________
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. Václav Krch
ředitel statutární ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové LEMMA a.s.


