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DAROVACÍ SMLOUVA 

dle ust. § 2055 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Dárce 

O2 Czech Republic a.s. 

se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 

IČ: 60193336 

DIČ: CZ60193336 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 2322 

zastoupená: 

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy:  

Marie Mališková, CSR & Sponzoring Coordinator, e-mail: 

marie.maliskova@o2.cz 

 

(dále jen „Dárce“) 

 

 

1.2. Obdarovaný 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

se sídlem Gen.R.Tesaříka 80, 261 01, Příbram 1 

IČ: 27085031 

DIČ:CZ 27085031 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 8883 

zastoupená ředitelem MUDr. Stanislavem Holobradou 

bankovní spojení: XXXXX 

(dále jen „Obdarovaný“) 

 

1.3. Společné označení 

1.3.1. Dárce a Obdarovaný budou v této smlouvě dále společně označováni jako 

„Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“. 

 

2. Úvodní ustanovení 

mailto:marie.maliskova@o2.cz


222-2017 O2 Czech Republic - Darovací smlouva – RS                Strana 2 (celkem 4) 

2.1. Prohlášení Obdarovaného 

2.1.1. Obdarovaný prohlašuje, že je řádně založenou obchodní společností zapsanou 

v obchodním rejstříku, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné komplexní 

poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, v platném znění.  

2.2. Prohlášení Dárce 

2.2.1. Dárce prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v době, kdy Dárce ani osoba jemu 

blízká či člen jeho orgánu, je-li Dárce právnickou osobou, není v péči 

Obdarovaného jakožto zařízení, které poskytuje zdravotnické služby, a ani jinak 

nepřijímá služby Obdarovaného. 

 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Dar 

3.1.1. Darem ve smyslu této smlouvy je peněžitá částka ve výši 200.000,- Kč (slovy: 

dvěstěttisíc korun českých), (dále jen „Dar“).  

3.2. Darování 

3.2.1. Dárce se tímto zavazuje převést Obdarovanému bezplatně Dar do vlastnictví a 

Obdarovaný tuto nabídku Daru přijímá. 

3.2.2. Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému Dar bezhotovostním převodem na 

účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 

kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Dárce splní svůj závazek okamžikem, 

kdy je příslušná částka připsaná na uvedený účet Obdarovaného.  

3.3. Účel Daru 

3.3.1. Obdarovaný se zavazuje použít Dar na zkvalitnění péče o pacienty. 

3.3.2. Dar je poskytován na účely zdravotnické v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon 

o daních z příjmů“).  

 

4. Další ujednání 

4.1.1. Obdarovaný je povinen na základě žádosti Dárce bez zbytečného odkladu uvést a 

doložit rozhodné skutečnosti dokládající, že Dar byl použit za účelem uvedeným 

v odst. 3.3.1. této smlouvy.  

4.1.2. Dárce je oprávněn požadovat vrácení Daru, (i) pokud byl Dar použit v rozporu 

s účelem uvedeným v odst. 3.3.1. této smlouvy, nebo (ii) pokud Obdarovaný na 

žádost Dárce v přiměřené lhůtě neuvede a nedoloží skutečnosti dokládající, že Dar 

byl použit za účelem uvedeným v odst. 3.3.1. této smlouvy.  Obdarovaný je 

v takovém případě povinen vrátit Dárci Dar do 30 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k vrácení Daru. V případě povinnosti vrátit Dar z důvodu uvedeného v bodě 

(iii) tohoto odstavce 4.1.2. je Obdarovaný povinen vrátit Dárci Dar či jeho část 

užité v období, ve kterém projekty a činnosti uvedené v odst. 3.3.2 této smlouvy 

přestaly splňovat podmínky a účely stanovené v ustanovení § 20 odst. 8 zákona 

o daních z příjmů. 

4.1.3. Dárce podpisem této smlouvy výslovně uděluje Obdarovanému svůj souhlas s 

uveřejněním svého názvu, sídla, hodnoty Daru a účelu Daru v propagačních 

materiálech Obdarovaného, v tiskových zprávách Obdarovaného případně na 
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internetových stránkách Obdarovaného za účelem vlastní prezentace 

Obdarovaného. 

4.1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že s poskytnutím Daru není spojena jakákoliv 

neoprávněná výhoda nebo upřednostnění Dárce v rámci obchodní nebo jiné 

spolupráce s Obdarovaným. Jakýkoliv právní vztah mezi Dárcem a Obdarovaným, 

který trval před uzavřením této smlouvy, nebo který trvá nebo vznikne po jejím 

uzavření, se uskutečňuje nebo bude uskutečňovat na základě rovných podmínek 

hospodářské soutěže Dárce s třetími subjekty a v souladu s právními předpisy pro 

zadávání veřejných zakázek, pokud budou dle okolností tyto předpisy 

aplikovatelné. Pro případ takového jednání Dárce, které směřuje k výsledku 

odporujícímu předchozímu prohlášení, je Obdarovaný oprávněn Dar vrátit.    

4.1.5. Obdarovaný není oprávněn započíst hodnotu Daru na jakékoli pohledávky Dárce 

za Obdarovaným.  
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5. Závěrečná ustanovení 

5.1.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany 

dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých zástupců. 

5.1.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé 

právním řádem České republiky. 

5.1.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, číslovanými dodatky, 

uzavřenými na základě dohody obou Smluvních stran, není-li v této smlouvě 

stanoveno jinak. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 

e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

5.1.4. Neplatnost jednotlivého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost smlouvy 

jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného 

odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které svým obsahem bude 

nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení této 

smlouvy. Toto ustanovení smlouvy se přiměřeně použije i při eventuálním 

doplnění chybějících částí smlouvy. 

5.1.5. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu smlouvy osobami oprávněnými 

jednat za Dárce a Obdarovaného. 

5.1.6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, když 

každé vyhotovení smlouvy má platnost originálu. Dárce obdrží jedno (1) 

vyhotovení smlouvy. Obdarovaný obdrží jedno (1) vyhotovení smlouvy. 

 

 
Obdarovaný: 

 

 

V Příbrami dne _________ 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Dárce: 

 

 

V _______________ dne _________ 

  

 

 

 

__________________________ 

 

 


