
DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Dárce: Tritón Pardubice, spol. s r.o.
se sídlem: Č.p.130, 530 02 Starý Mateřov
zast.: Petrem Lokvencem, jednatelem společnosti
IČ: 60110422
bank. spoj.: 2500600108/2600 Citibank Europe plc, org.sl.
reg. v ŽR/OR: vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 5386

Obdarovaný: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zast.: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906
bank. spoj.: ČS a.s., Praha č. účtu: 60038–2651552/0800, VS: 5000

1. Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši
100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských). Tento finanční dar je určen na zdravotnické účely
pro potřeby obdarovaného.

2. Obdarovaný finanční dar dle předchozího odstavce přijímá a zavazuje se ho použít výhradně
k tam specifikovanému účelu.

3. Dárce se zavazuje převést finanční dar bezhotovostním způsobem na bankovní účet
obdarovaného obsažený v záhlaví této smlouvy (za využití tam uvedeného variabilního
symbolu), a to nejpozději do 14 dnů od data účinnosti této smlouvy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po

jednom.
6. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze na základě písemných dodatků,

akceptovaných oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy dle platných právních předpisů.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a

úplnou vůli, prostou omylů, a že tuto smlouvu neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Obdarovaný: Dárce:
V Hradci Králové Ve Starém Mateřově
dne: 18. 10. 2016 	                                                     dne:

_______________________________ _ _____________________
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. Petr Lokvenc
ředitel jednatel společnosti
Fakultní nemocnice Hradec Králové Tritón Pardubice, spol. s r.o.


