
DAROVACÍ  SMLOUVA (peněži tý dar)

Účastníci:

dárce:
Jméno / název: 

Bydliště / sídlo:

Í Č :

Bankovní spojení:

Marie Poledňákova

61478458

(dále jen "dárce”) 

a

obdarovaný:
Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
61383082
C 2 6 1383082

prof. MUDr Miroslavem Zavoralem, Ph.I)., ředitelem 

(dále jen "obda rova n v")

uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu darovací.

I .

í) Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému peněžní prostředky ve výši 50,000 Kč (slovy 
padesáttisíckoruněeských).

2) Dárce se zavazuje peněžní prostředky uvedené v odstavci 1) zaplatit na účet obdarovaného do 7 
kalendářních dnů po podpisu smlouvy.

3) Dárce prohlašuje, že v době podpisu smlouvy není příjemce zdravotních služeb ÚVN nebo jejího 
zaměstnance.

4) Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se, že poskytovaný dar bude využívat pro účely zlepšení zdravotní 
péče v UVN.

5) Jakékoliv jiné závazky v souvislosti s darem obdarovaný nepřijímá.

I I .

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.



Já, Marie Po
trvale bytem

(dále jen „Zmocníte!")

uděluji tímto generální plnou moc

Petru P o I e c i n a kov i,

(dále jen „Zmocněnec")

Zmocněnec je oprávněn činit za Zmocnitele všechna právní jednání, jakož i jiné 
úkony konané v zájmu Zmocnitele a v souladu s platnými právními předpisy. 
Zmocněnec je tak zejména oprávněn:

a) jménem Zmocnitele jednat s, a činit právní jednání vůči jakémukol v orgánu 
veřejné moci České republiky, např. vůči finančním úřadům, úřadům 
sociálního zabezpečení, živnostenským úřadům, stavebním úřadům apod.;

b) činit právní jednání a podání, jak z tituiu navrhovatele, tak i odpůrce, v 
soudním, rozhodčím či správním řízení před soudy, rozhodčími soudy a/nebo 
orgány veřejné moci, přijímat rozsudky a jiná rozhodnutí, vzdávat se 
možnosti odvolání, uzavírat dohody o smírném řešení sporu a zařizovat 
výkon rozhodnutí prostřednictvím příslušných právních prostředků;

c) vyjednávat a uzavírat veškeré smlouvy a dohody (včetně např. pojistných 
smluv, kupních smluv na prodej a nákup movitých věcí, smluv o dílo, 
apod.), přijímat, a poskytovat plnění z takto uzavřených smluv, měnit a 
vypovídat smlouvy;

d) přijímat peněžní prostředky pro Zmocnitele a platit za Zmocnitele její dluhy, 
vydávat a podepisovat faktury a dobropisy, a jiné daňové a podobné 
doklady;

c) spravovat bankovní účty Zmocnitele, zakládat je a rušit, dávat příkazy k 
úhradě a jinak nakládat s finančními prostředky na bankovních účtech 
jménem Zmocnitele;

f) vyjednávat a uzavírat veškeré smlouvy o dílo a/nebo licenční smlouvy 
v režimu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon), 
přijímat a poskytovat plnění z takto uzavřených smluv, měnit a vypovídat 
smlouvy;

g) činit jednání ve vztahu k České poště, a .s ., čí jakémukoli jinému subjektu, 
který doručuje zásilky či poskytuje obdobné služby, přebírat zásilky či jiná 
plnění, podepisovat veškeré dokumenty, apod.

Dále je Zmocněnec oprávněn činit jakékoli právní a další úkony související s výše 
uvedeným, které může považovat za potřebné, vhodné anebo nezbytné k 
naplnění účelu této plné moci.



Při podepisování za Zmocnitele Zmocněnec vždy k vytištěnému či nadepsanému 
jménu Zmocnitele uvede své jméno s dodatkem, že jedná na základě této plné 
moci.

Zmocněnec není oprávněn si za sebe ustanovit zástupce. Nicméně Zmocněnec je 
oprávněn pro řešení specifických otázek poskytnout zvláštní pnou moc v 
konkrétní věd advokátovi, notáři, daňovému poradci, auditorovi, neoo jinému 
profesnímu poradci.

Tato plná moc je udělena na dobu jednoho roku ode dne jejího udělení. Tato plná 
moc se řídí českým právem.

V Praze, dne 25. července 2016

Marie Poledňáková 
úředně ověřený podpis
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/


