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

 
I. Smluvní strany 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
zapsaná:         v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.9996 
se sídlem: Máchova 400, 256 01 Benešov u Prahy 
IČO:  27253236 
 
zastoupená: [ OU  MUDr.Romanem Mrvou, OU], ředitel nemocnice 

(dále jen „Obdarovaný“) 
 
a 
 
Chiesi CZ s.r.o.  
zapsaná:   9. února 1995  v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu C, 

vložce 35246 
se sídlem:  Na Květnici  33, Praha 4, 140 00  
IČ:  61679381 
DIČ: :  CZ 61679381  
zastoupená:  [OU MUDr. Liborem Počtou, CSc. OU], jednatelem  

 
(dále jen „Dárce“) 

II. Preambule 
1. Obdarovaný se obrátil na Dárce se žádostí ze dne 14. 12. 2017 o poskytnutí daru jako podpory 

činnosti Obdarovaného.  
2. Dárce se na základě žádosti rozhodl dar Obdarovanému poskytnout, proto výše uvedené smluvní 

strany uzavírají tuto darovací smlouvu ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění. 

 
III. Předmět smlouvy 

1. Dárce se tímto zavazuje poskytnout Obdarovanému přístrojové vybavení “přístroj MIP/MEP – 
P.01:Přístrojový modul MIP/MEP, vč. Software opce  P0.1. pro bodypletysmografii Boditisk/Difustik, 
9590: Prstový pulsní oxymetr NONIN Vantage 9590” jako dar ve smyslu § 2055 Občanského 
zákoníku v celkové výši 100 308,- Kč s DPH (stotisíctřistaosmkorun českých); (dále jen „dar“) při 
splnění příkazu Dárce.  

2. Žádost o dar byla spontánní ze strany Obdarovaného a nebyla iniciována dárcem. 
3. Dárce prohlašuje, že je jediným vlastníkem daru, uvedeného v článku III. této smlouvy, a že na něj 

není vznášen žádný vlastnický nárok třetí strany. Obdarovaný se zavazuje, že dar bude dle přání 
dárce umístěn na Plicním oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. 



 

Chiesi CZ, s.r.o.      
Na Květnici 33  
Praha 4, 140 00  

 

 

Tel: +420 261 221 745, Fax: +420 261 221 767 
e-mail: chiesi-cz@chiesi.com  

 

4. Obdarovaný dar přijímá a prohlašuje, že ho využije v souladu s příkazem Dárce pouze na edukační, 
výzkumnou a terapeutickou činnost v oblasti diagnostiky a léčby plicních onemocnění a takové 
použití daru podle této smlouvy Dárci prokáže do 10 pracovních dní ode dne doručení písemné 
žádosti Dárce (dále jen „Závazek“). Obdarovaný se zvláště zavazuje, že dar nebude použit pro 
soukromé účely, ať již jakéhokoliv zaměstnance či člena organizace Obdarovaného nebo jakékoliv 
třetí osoby. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že dar není žádným způsobem spojen s jakoukoliv jinou obchodní 
aktivitou, která případně mezi stranami může existovat, zejména že Obdarovaný není nijak zavázán 
předepisovat, používat, doporučovat nebo nakupovat jakékoliv zboží, které vyrábí, dodává, 
produkuje nebo propaguje Dárce. 

6. Dar je poskytován v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění 
(Zákon o dani z příjmu) výhradně a pouze na výše uvedený účel.  
 

IV. Další ujednání 
1. Dárce a Obdarovaný společně prohlašují, že  

 porušení Závazku budou pokládat za podstatné porušení této smlouvy a Dárce má v takovém 
případě právo od této smlouvy odstoupit podle § 2002 Občanského zákoníku,  

 neprokázání použití daru tak, jak stanoví tato smlouva, nebo použití daru pro jiné účely, než 
stanoví tato smlouva, budou pokládat za zjevné porušení dobrých mravů, které opravňuje 
Dárce v souladu se zněním § 2072 Občanského zákoníku od této smlouvy odstoupit a požadovat 
vrácení daru pro nevděk Obdarovaného. 

Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno Obdarovanému. 
2. Obdarovaný je ve výše uvedených případech odstoupení od této smlouvy povinen dar Dárci vrátit 

bez zbytečného odkladu ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 
 

V. Zveřejnění smlouvy 
1. Obdarovaný bere na vědomí a souhlasí, že Dárce zveřejní jméno Obdarovaného a krátký popis 

povahy své podpory Obdarovaného. 
2. Ani logo Obdarovaného a/nebo materiály chráněné právy duševního vlastnictví Obdarovaného ani 

logo Dárce a/nebo materiály chráněné právy duševního vlastnictví Dárce nesmí být použity druhou 
smluvní stranou veřejně, např. na písemných materiálech nebo v online sdělení bez písemného 
souhlasu strany vlastnící logo nebo materiál chráněný právy duševního vlastnictví, který jasně 
definuje způsob jejich využití. 

3. Obdarovaný souhlasí, aby Dárce veřejně prezentoval, že Obdarovanému poskytl Dar a jeho výši, 
včetně avšak nejen zveřejněním poskytnutí Daru na internetových stránkách provozovaných 
Asociací Inovativního Farmaceutického Průmyslu (AIFP) www.transparentnispoluprace.cz nebo na 
jiné internetové stránce provozované AIFP, a/nebo na internetových stránkách Dárce anebo jiných 
osob, jež jsou součástí koncernu, kterého součástí je i Dárce, a to v rozsahu uvedení identifikace 
Obdarovaného, kategorie Daru, resp. jeho účelu, popisu, a jeho výše či hodnoty; souhlas dle tohoto 
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ustanovení Obdarovaný uděluje na neomezenou dobu, a Smluvní strany se dohodly, že jej nelze 
jednostranně zrušit a odvolat jako oddělitelnou část smlouvy. 

 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Obě smluvní strany se při svém jednání v rámci obchodního vztahu zavazují dodržovat nejvyšší 

etické principy včetně dodržování zásad protikorupčního jednání. Protikorupčním jednáním se 
rozumí odmítnutí nabídky, příslibu či předání jakékoliv nepatřičné výhody, zejména přijetí či 
poskytnutí neoprávněné odměny, nepatřičného daru nebo projevu pohostinnosti, přímé či nepřímé 
úhrady výdajů osobě ve veřejném i soukromém sektoru, za účelem poskytnutí jakékoliv výhody při 
realizaci obchodního styku. 

2. Veškeré ostatní vztahy vzniklé z této smlouvy mezi dárcem a obdarovaným se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Lze ji 
měnit a doplňovat pouze dodatky, které budou takto výslovně označeny, budou mít písemnou 
formu a budou podepsány zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a jedno obdarovaný. 
 

Samostatné ujednání – registr smluv 
Dárce bere na vědomí, že Obdarovaný je povinen zveřejňovat informace v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tuto 
povinnost splní Obdarovaný, a nikoli Dárce, a to v souladu s níže uvedeným. 
Smluvní strany se dohodly, že Obdarovaný neuveřejní v registru smluv, zejm. neuvede v metadatech 
části výše uvedené Smlouvy umístěné mezi symboly: „[XX…XX]“ a „[OU…OU]“ jako údaje, které zákon o 
registru smluv uveřejnit zakazuje nebo neukládá. 
Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému Smlouvu s úpravami dle předchozího odstavce  
v přípustném formátu za účelem jejího uveřejnění Obdarovaným. 
Obdarovaný uvede v metadatech datovou schránku Dárce, aby potvrzení o uveřejnění smlouvy bylo 
doručeno oběma smluvním stranám. 
Toto samostatné ujednání je nezávislé na vzniku či trvání výše uvedené smlouvy. 
 
 
V Praze dne: 14.12. 2017 V Benešově dne: 14.12. 2017 
Dárce Obdarovaný 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
[OU MUDr. Libor Počta, CSc. OU]                           [OU MUDr.Roman Mrva OU] 
jednatel společnosti Chiesi CZ s r.o.            ředitel nemocnice  


