
DAROVACÍ SMLOUVA 
G 1030/D/2018/324 

uzavlená ve smyslu ustanovení§ 2055 a násl. občanského zákoníku 
(dále jen „smlouva") 

Pražská energetika, a. s. 
sídlo: Na Hroudě 1492/4, I 00 05 Praha I O 

zastoupená: 

I Č : 

Ing. Pavlem Elisem, předsedou představenstva 
a Alexandrem Manfredem Slobodou, místopředsedou představenstva 

60193913 

DI Č: CZ60193913 

číslo účtu: 

spisová značka: 

400 1-0900 I 09423/0300 (ČSOB, a. s.) 

B 2405 vedená u Městského soudu v Praze 

( dále jen „dárce") 

a 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
pl'ispévková organizace 
sídlo: U nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 - Nové Město 

zastoupená: Mgr. Danou Juráskovou, PhD. , MBA, ředitelkou 

00064165 IČ: 

DIČ: 
čís lo účtu 

CZ00064165 
I 0006-24035021 /07 1 O, VS 4149086 (Česká národní banka) 

(dále jen „nemocni ce") 

ČLÁNEK I. 
I. Dárce touto smlouvou věnuje nemocnici finanční dar ve výši 100 000 Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). 

Dar bude nemocnicí použit výhradně na podporu celoživotního vzdělávání lékařll a středních zdravotnických 
pracovníků radiodiagnosti cké kliniky, na nákup knih, podporu publikací a účast na kongresech v oboru 
radiodiagnostiky (dále jen „účel"). 

2. Částka bude převedena na účet nemocnice uvedený v této smlouvě nej později do 14 od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

ČLÁNEK II. 
I. Nemocnice prohlašuje, že dar přijímá a zavazuje se dar použít na výše uvedený úče l s tím, že hospodaření 

s darem na tento účel vykáže zasláním kopií účetních dokladů na adresu sídla dárce nejpozději 

do 30. 11. 2019 . 

2. Dar je poskytnut přísně účelově. V případě, že dar nebude použit na výše uvedený úče l nebo nemocni ce 
nevykáže užití daru zaslán ím kopií účetn ích dokladů, je dárce oprávněn odstoupit od této smlouvy 
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a nemocnice j e povinna vrátit poskytnutý dar na účet dárce uvedený v této smlouvě do l O dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy s výzvou k vrácení poskytnutého peněžitého daru. 
3. Nemocnice potvrzuje, že dar je určen na účel uvedený v § 20 odst. 8 zákona č. 586/l 992 Sb., o daních 

z příjmů. 

ČLÁNEK III. 
I . Dárce a nemocnice (spo lečně také „smluvní strany) berou na vědom í, že tato smlouva podléhá podmínkám 

a omezením dle zákona č. 340/20 1 S Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej ňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávaj í, že nemocnice zašle 

smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do l O dnů od uzavřen í smlouvy. Nemocnice se současně zavazuje informovat dárce 

o uveřej něn í smlouvy tak, že mu zašle kopi i potvrzení správce registru smluv o uveřej něn í smlouvy bez 

zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. j iž v průvodním formu láři vyplní příslu šnou 

kolonku s ID datové schránky dárce (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 

registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň ). 

2. Vztahuje-li se na druhou smluvní stranu ochrana osobních údajů dle zvláštních právních předpi sů, pak pro 

účely plnění této smlouvy j e dárce správcem osobních údajů druhé smluvní strany a osobní údaje takto získané 

zpracovává za účelem uzavření a plnění této smlouvy a pro účely oprávněných zájmů správce. 

3. Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně specifik zpracování osobních údajů členů 

statutárních orgán ů, zaměstnanců příp. dalších osob zastupujících druhou smluvní stranu a práv, které subj ekty 

údaj ů v souvislosti se zpracováním svých osobních údaj ů mají, j sou uvedeny v dokumentech: ,,Zásady 

ochrany osobních údajů" a „Zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodního partnera" , se kterými 

byla druhá smluvní strana před podpisem této smlouvy seznámena a které j sou dostupné na webových 

stránkách správce. 

4. Ve vzáj emných vztazích se budou smluvní strany říd it příslušným i ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, při čemž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost i dnem uveřejnění 

Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv. 

V Praze I O. I O. 2018 

Pnižsk:1 energetika, ;v s. 

Pražská energetika, a. s. 

lrvPavel Elis 

předseda představenstva 

Na Hroudě 1492/4 
·1 oo 05 Praha 1 o 
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Alexander Manfred Sloboda 

mí sto předseda představenstva 
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V Praze 7 1 · :'.01~ 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

Mgr. Danapurásková, PhD., MBA 
ředitelka 

----·--·------··---- ..... 
VŠEOBECNÁ FAKULTNI NEMOCNICE 
-- V PRAZE 

\4 
;Lil ŘEDITEL i U NEMOCNICE 2, 121100 PRAHA 2@ 

._.......... - ······--• ........... . 


