
 

DAROVACÍ s M L 0 U V

uzavřená dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

 

I.

Smluvní strany

AGROFERT, a.s.

se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4

IČ: 26185610

DIČ: CZ26185610

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626

zastoupena ing. Josefem Mrázem, předsedou představenstva a Ing. Petrou

Procházkovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „dárce“)

a

Název Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j.: 17268—11/2012

Sídlo Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

16:0 00023001

DIČ: (2200023001

(dále jen „obdarovaný“)

(dárce a obdarovaný dále jen „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouyy

1. Obdarovaný je zdravotnické zařízení. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému

dar za podmínek stanovených touto smlouvou. Jedná se o podporu činnosti

pracoviště IKEM KHSP — dary neúčelové.

2. Předmět této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků obdarovanému

na financování zdravotnického zařízení; vědu a vzdělávací, výzkumnou a

vývojovou činnost, a to v celkové výši 400.000pOO Kč (slovy: Čtyřistatisíc korun

českých).



3. Obdarovanému bude poskytnut dar formou bezhotovostního převodu na účet

0. vedený u s variabilním symbolem

Obdarovaný prohlašuje, že dar příj ímá.

III.

Podmínky smloufl

1. Obdarovaný je povinen, V případě, že jej o to dárce požádá, doložit dárci využití

daru V souladu s ustanoveními této smlouvy. V případě, že obdarovaný použije dar

v rozporu s ustanoveními této smlouvy, je dárce oprávněn požadovat navrácení daru

a obdarovaný je povinen dar vrátit.

2. Obdarovaný souhlasí stím, že dárce může zveřejnit identifikační údaje

obdarovaného a výši finančního daru na svém internetovém webu nebo jiným

obdobným způsobem.

3. Obdarovaný je povinen použít dar pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu s

§ 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů.

4. Případné spory z této smlouvy vyplývající se budou řešit vzájemnou dohodou stran,

případně před místně a věcně příslušným soudem.

IV.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý o síle originálu. Každá ze

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.

2. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V ...................... dne....2.2..'ll6: 2017 V Praze dne ..... 22/517 ”QT

  


