
VZOR pro finanční dary - právnická osoba
Evid. č. smi. obdiiroviiného:.. W/w^^f/w^

uzavřena podle úst. § 2055 a naši. Obéanského zákoníku (zákon é. 89/2012 Sb.:

obchodni firma: Grifols s. r.o.
sídlo; Žitná 2, 12000 Praha 2

z*apsaná"v"obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15732
S:i sp^nKare'^^tS^ Ropuše a.s., c. u. 0200060008/2700
( dále jen dárce )

a

Fakultní nemocnice Ostrava
se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
IČ: 00843989 , . , .,., :.
jednaJK:r''lng- Petra Lampartová náměstkyně reditetej:}, roel<°nomiku a
bankovní spojeni: Česká národní banka, c. ů. :6663J76iro710
Zfizovací jistina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 6.J. OP-054-25. 11. 90
(dále jen obdarovaný )

Touto smlouvou dárce daruje obdarovanému částku ve^vysi 55-ooo."KC, (dá^',e^'iar'^^
bude obd"a'ilouvaoném"u p"ou'kázan" do "patnácti'(~15) dnů od účinnosti této smlouvy na účet u Česká

naloúmS^ ̂ S^^S2 iabyvá účinnosti d"emje"hozvef^^i^^
dle záton'a°"3)'4S720'?5'Sb'"'Žv'eřqněn["pro'vede~nemocnice a zavazuje se o zveřejněni informovat

Grifols.

Dar je poskytnut jako finanční přispévek na _zdravotnictvi pro Pot'Ieby, na_zaJlstenl
vzděláváni 'zaměstnanců Fakultní nemocmce Ostra^a. ^ Obdj^a^ P^l^ ̂ r^aT^a'va^e s7jej použit k výše uvedenému účelu v souladu s ustanovejijmj2 ^0^Sl^T^ ̂ea^é^'^'enr'i. ''Sbtd^ocvua:ny°'vrátídar"ďá'rcrv 'pr~ipade:že obdarovaný použije tento

dar pro účely jiné než ty uvedené v tomto bodě č. l.

Dárce i obdarovaný shodně P^hlasuj^si^daTO^c^^u^^^J^pi^r^^^
°uzav'řen'a"po?vza)emnem- projednáni podle Jejich pravena svol:":'dné., vůle;"UJ'Me.

",
róz"^a

^azuínTd^nanikp^i vv^nemznaTáppaduJněu^^h'od^ch°podmínek~ Dárce souhlasí se zverejněnim svého
jména a předmětu daru v seznamu dárců.

Politikou dárce je dodržováni směrnic a/nebo ̂předp;sů obsažených Jak^vjjatnem^pra^^t^
S^^^n^li^^a^^^a^ut^étopró^^[al^^^^^^o^
^^jeymróm" p^sobeniTůz^ch'účastni trhu. V^ tomto _smys]u^oMar^^^^^^
^cr^eI "žee"dá^ru 'vceřeJ'nTnTsvý"ch"webových~stránkách nebo prostřednictvím jiných médii platby

rókuteénenTdarcem ve prospěch obdarovaného v souladu s touto smlouvou.

Obdarovaný tímto souhlasí a potvrzuje, že finanční da^poskytnu^dar^^y^ou^^ s^^10^
:i'i°'v"žadném''prípadě"podminén propagaci, doporučováním, P°dP°rou nebo lakouM^aa^!,

^itouTea^^nypobpd'au^unué'^:'okterá'by'"P'od'porovara obchodní zájmy dárce nebo nákup přípravků

dárce obdarovaným.

Smlouva nabývá platnosti dnem podepsáni druhou^smluvni stranou aje^ůanna aJJo^Pl^^
všech z^S°s^nlcř'^'u;eden9chVtéto smlouvě, a je ̂ ^-w^ou, ste>"^^^,
Každá smluvní strana obdrži po jednom vyhotoveni. n,.

 US!

V Praze dne 6. 2. 2018 V Ostravě d
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dárce
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Fakultní nemocnice Ostrava
fng. Petra Lampartová

náměstkyně ředitele pro ekonomiku a finance

y

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková




