
(Darovací smfouva
dle ustanovení § 628 a následujících

zák.č. 40/l964 Sb., v platném znění IObčanského zákoníkul

1. ROCHE s.r.o.
se sídlem Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
IČ:49617052
DIČ: CZ49617052
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 13202
zastoupená RNDr. Tomášem Votrubou, CSc., jednatelem společnosti
(dále uváděná jako "ROCHE ")

2. Nemocnice Jihlava
se sídlem Vrchlického 59, 586 33, Jihlava.,
IČ: 00090638,
DIČ: CZ00090638,
(dále uváděný jako "obdarovaný")

I.
Předmět dohody

1.1 Společnost ROCHE se zavazuje bezplatně přenechat věc uvedenou v článku II. této
smlouvy (dále jen "dar") obdarovanému, který se zavazuje tento dar do svého vlastnictví
přijmout.

II.
Dar

Společnost ROCHE daruje obdarovanému tento dar: náhradní motor pro vyšetřovací
křeslo do diabetologické ambulance v nemocnici Jihlava v ceně 6935 Kč včetně DPH.

2.1.1 Společnost ROCHE odevzdá dar obdarovanému na adrese obdarovaného:
Diabetologická ambulance, Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 33, Jihlava
2.1.2 Společnost ROCHE zajistí, aby spolu s darovanou věcí byl obdarovanému předán i
návod v českém jazyce, prohlášení o shodě či ekvivalentní certifikát (pokud bude
k výrobku dodáván dodavatelem).
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2.2 Obdarovaný je povinen použít dar pouze pro účely poskytování zdravotní péče ve
zdravotnickém zařízení obdarovaného.

2.3 Dar musí být používán výlučně ke sjednaným účelům souvisejícím s provozem
zdravotnického zařízení provozovaného obdarovaným a nesmí být používán
obdarovaným ani třetími osobami pro jiné účely.

2.4 Společnost ROCHE má právo provést kontrolu plnění podmínek této smlouvy a
obdarovaný se zavazuje takovouto kontrolu umožnit.

III.
Zrušení smlouvy

Společnost ROCHE může od této smlouvy odstoupit a požadovat vrácení daru v případě, že
obdarovaný v rozporu s touto smlouvou použije dar kjinému než stanovenému účelu nebo jiným
způsobem. Společnost ROCHE je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit a požadovat vrácení
daru v případě, že obdarovaný neposkytne společnosti ROCHE doklady a součinnost umožňující
kontrolu využití daru dle odst. 2.4 této smlouvy.

IV.
Závěrečná ujednání

4.1 Společnost ROCHE potvrzuje, že na základě této smlouvy nevzniká obdarovanému
jakákoliv povinnost odběru nebo podpory předepisování přípravků ROCHE.

4.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že nebyla uzavřena za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz
čehož připojují své podpisy.



Schvalovací doložka 

dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

S uzavřením této smlouvy mezi společností ROCHE s.r.o. a Nemocnicí Jihlava, 

příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v podobě motoru do 

vyšetřovacího křesla diabetologické ambulance v hodnotě 6 935 Kč, vyslovil souhlas Kraj 

Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání dne 22. 10. 2013, č. 

….../34/2013/RK.  

 




