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Řízení letového provozu

České republiky

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

dále jen („smlouva“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

k uzavření této darovací smlouvy oprávněný: XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

IČO: 49710371

DIČ: CZ49710371

bankovní spojení: XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX

SWIFT kód: XXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „dárce nebo ŘLP ČR, s.p.&quot;)

a

Thomayerova nemocnice

se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

zástupce: XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX

IČO: 00064190

DlČ:C200064190

bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR zapsaná v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze v oddíle Pr, vložce 1043

(dále jen „obdarovaný“)

(dárce a obdarovaný společně rovněž „smluvní strany“).

2. Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se dárce zavazuje bezplatně převést ná obdarovaného vlastnické

právo k finančním prostředkům ve výši 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých); (dále

jen „dať&#39;).

2.2. Tento dar je určen v souladu s usnesením vlády ČR č. 816/1998 o účelech, na které lze

poskytovat dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí

státu, ve znění usnesení č. 334/1999, č. 534/2000, č. 1187/2001, č. 725/2003, č. 903/2003 a č.

174/2009:
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&gt; do oblasti zdravotnictví, na podporu lékařského výzkumu a vývoje, vzdělávání a

doškolování lékařů, konkrétně na podporu rozšíření diagnostických možností o vyšetření

poruch spánku, které se vyskytují v dětském věku.

2.3. Obdarovaný tento dar přijímá do svého vlastnictví a zároveň se zavazuje použít jej k výše

uvedenému účelu.

3. Předání daru

3.1. Dar dle odst. 2.1 této smlouvy je splatný ve prospěch bankovního účtu obdarovaného vedeného

u XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX do 14 kalendářních dnů od

podpisu této smlouvy, a to formou bankovního převodu z účtu dárce.

4. Účel použití daru

4.1. Obdarovaný se zavazuje, že dar použije pouze pro účel stanovený v odst. 2.2 této smlouvy. Pro

jiný účel, než je uvedený v této smlouvě, je možné dar použít pouze s předchozím písemným

souhlasem dárce. V opačném případě se může dárce domáhat vrácení daru a obdarovaný je

povinen dárci dar v plném rozsahu vrátit.

4.2. Prostředky z poskytnutého finančního daru, které nebyly využity do 31. 12. daného

kalendářního roku, v kterém byl dar poskytnut, nebo nebyly využity na vymezený účel nebo

nebude-li v určeném termínu prokazatelně doložen účel a hodnota jejich čerpání, je Obdarovaný

povinen neprodleně vrátit dárci.

4.3. Obdarovaný se zavazuje, že kopiemi dokladů (účtenkami, fakturami, bankovními výpisy) dárci

prokazatelně doloží, na jaký účel byly prostředky z poskytnutého daru použity. Doložení

provede Obdarovaný ihned po vyčerpání darovaných finančních prostředků, nejpozději však

Obdarovaný doloží dárci kopie finančních dokladů do 31. 1. kalendářního roku následujícího

po roce, v němž došlo ze strany dárce k poskytnutí daru.

4.4. Obdarovaný se zavazuje, že na vyžádání umožní dárci nahlédnout do účetnictví a dalších

dokladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu, způsob a výši čerpání darovaných

prostředků a následně zjistit užití věcí a práv z daru pořízených.

5. Ostatní ujednání

5.1. Smluvní strany se dohodly, že se vzájemně budou informovat o případných změnách, které by

mohly mít podstatný vliv na předmět této smlouvy.

5.2. Obdarovaný bere na vědomí, že dárce je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), Obdarovaný bere dále na vědomí, že dárce je

povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které jí nejsou zvlášť upraveny, se řídí ustanoveními

občanského zákoníku.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána svobodně, vážně, určitě,

srozumitelně a tudíž že souhlasí s jejím obsahem.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

(2) vyhotovení.
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