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Darovací smlouva 
uzavřená ve smyslu § 2055 a násl. občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 
 

ZIPP Brno s.r.o. 

se sídlem Kaštanová 489/34, 620 00 Brno 

zastoupená jednateli, ing. Josefem Klabačkou a ing. Josefem Tesařem 

IČ: 49975561 

DIČ: CZ49975561 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Brně, oddíl C, vložka 13984 

(dále jen dárce) 

 

a 

 

Masarykův onkologický ústav 

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 

zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 

IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805       

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710 

(dále jen obdarovaný) 

 

II. Předmět smlouvy 

 
Dárce poukazuje obdarovanému finanční prostředky v celkové výši 100.000,- Kč, slovy: sto-tisíc-korunčeských. 

 

Obdarovaný tento dar přijímá. 

 

III. Smluvní podmínky 

 
Dárce poskytuje dar pro účely zdravotnické. 

 

Obdarovaný potvrzuje, že dar bude použit pro účely zdravotnické.  

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 
Veškeré ostatní vztahy vzniklé z této smlouvy mezi dárcem a obdarovaným se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem  

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

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem 

nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako 

s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu 

s výše citovaným zákonem zajistí obdarovaný. 

 

V případě, že dárce předmět smlouvy nemá ke dni podpisu smlouvy, zavazuje se ho nabýt. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem podpisu. Lze ji měnit a doplňovat pouze dodatky, které budou takto výslovně označeny, budou 

mít písemnou formu a budou podepsány zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je sepsána 

ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a jedno obdarovaný.  

 

 

V Brně dne 3. 10. 2016 V Brně dne 5. 10. 2016 

 

 

 

  _________________________ _________________________ 

  Dárce Obdarovaný 


