
RÁMCOVÁ DAROVACÍ SMLOUVA

Dárce: HERO CZECH s.r.o.
Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4
IČO: 27114 121
DIČ: CZ 27114 121
Zastoupená: Ing. Pavel Herman
(dále jen dárce)

a
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Obdarovaný: Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
IČO: 005 11 951
nIČ: CZ 005 11 951 - Zastoupen: Ing. Pavel Hrala - ředitel

se dohodli na této darovací Smlouvě:

I.
Úvodní ustanovení

1. Dárce je dodavatelem výrobků dětské a kojenecké výživy značek Sunar, Sunarka,
Sunárek, Gravimilk, HERO BABY, dále jen Zboží.

2. Obdarovaný v rámci své činnosti Zboží odebírá.
3. Předmětem této Smlouvy je úprava některých vzájemných vztahů mezi Dárcem a

Obdarovaným v souvislosti s dodáváním a odebíráním Zboží.

II.
Předmět smlouvy

1. Dárce se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy poskytovat Obdarovanému vždy po
uplynutí kalendářního pololetí finanční dar, a to ve výši 30 % z ceny Zboží, které za
dané uplynulé pololetí od něj Obdarovaný odebere. Cena zboží bude vypočtena
z nákupních cen lékárny, od níž Obdarovaný zboží odebírá. Uskutečněné odběry
zboží je Obdarovaný povinen Dárci prokázat a doložit oficiálním potvrzením lékárny.

2. Obdarovaný souhlasí s tím, že bude-li na základě této smlouvy požadovat po Dárci
předmětný dar, je povinen pod ztrátou svého práva do 15 dnů od skončení daného
kalendářního pololetí předložit Dárci písemné doklady o množství a ceně odebraného
zboží, což se zavazuje doložit oficiálním potvrzením lékárny dle bodu 1 tohoto
článku. Obdarovaný se zavazuje poskytnutý dar přijmout.

3. Finančním darem se rozumí peněžní částka v českých korunách ve výši odpovídající
výše uvedenému procentu z ceny doloženého odebraného zboží za dané období (viz
bod 1.).

4. Vypočtená peněžní částka finančního daru bude poukázaná Dárcem na účet
Obdarovaného do 30 dnů po předložení nezpochybnitelných písemných dokladů
o množství a ceně odebraného zboží dle bodu 2 tohoto článku. Tímto účtem je účet
vedený u .~~..?r:-R~.~~~..~.r:-~~..., číslo účtu .. }.~.~:-.~~!.~??::?~~/~?~~............v~. ~~o2.
Požaduje-li Obdarovaný platbu v hotovosti nebo finančních poukázkách snižuje se
finanční dar na 25 % z ceny Zboží, které za dané uplynulé pololetí od něj Obdarovaný
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odebere. Platba v hotovosti nebo ve finančních poukázkách může být provedena
pouze do výše stanovené platnou legislativou. Finanční hotovost nebo finanční
poukázky může za Obdarovaného převzít pouze pověřená osoba.

5. Obdarovaný se zavazuje, že finanční dar použije pouze k účelům stanoveným
konkrétní darovací smlouvou.

III.
Závěrečná ustanovení

1. O jednotlivých darech budou sepsány konkrétní darovací smlouvy, ve kterých bude
specifikováno kalendářní pololetí, na které se dar vztahuje, množství a cena
odebraného zboží, vypočtená výše finančního daru, určení termínu, do kterého bude
finanční dar poskytnut. Nebude-li sepsána konkrétní darovací smlouva, platí v plném
rozsahu ujednání této Smlouvy.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím; že každá ze smluvních stran je
oprávněna ji písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba skončí
k poslednímu dni kalendářního pololetí následujícího po kalendářním pololetí,
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě nepřevzetí zásilky se
za den doručení považuje třetí den po odeslání výpovědi,

3. Tato smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

4. Datem podpisu této Smlouvy pozbývají platnosti všechny dříve uzavřené smlouvy
řešící stejný Předmět.

Pelhřimově 1.7.2004
V ~~e :
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:' ~
HERO CZECH s.r.e.
Na Pankráci 14. 140 00 Praha 4
IČ: 27114121
Ing. Pavel Herman - jednatel

~r:.~oC?nice Pelhřimov
pr!spf-ovková organizace

~ , ředitel
.::>Io'.lélr;si'ého bratrství 710
393 38 PELHŘ'MQV

100: 00 51 19 51

Obdarovaný
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Informace o změně údajů dárce

K rámcové darovací smlouvě uzavřené dne: 1.7.2004

Obdarovaný: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org.

Slovanského bratrství 710

393 01 Pelhřimov

IČO 00511951

Dárce:

Původní Nové--_.~~- --------- -
Název HERO CZECH S.r.o. HERO CZECH s.r.o.

Adresa Na Pankráci 14 Radlická 7511113ev
Praha 4 Praha 5

14000 15800

IČ

DIČ

271 14 121 271 14 121

CZ 271 14 121 CZ 271 14 121

Zastoupená Ing. Pavel Herman, generální ředitel Ing. Pavel Herman, jednatel
Ing. Ondřej Gil, prokurista

Bankovní ústav ING Bank ING Bank

Číslo účtu 1000424107/3500 1000424107/3500

--- - - ------

V Praze dne 20.5.2009

HERO CZECH S.f.O. q
Radlická 751/1136, 158 00 Praha 5 .
IČ: 27114121

........ !~~:'<?~~!:l.~~':.?!?~~:~~t~ : :. .

Ing. Ondřej Gil, prokuris

lIB L- HEROCZECHS.LO., Radlická 751/113e, 15800 Praha 5, Tel.: +420 227 031311, Fax: +420227031330, wwwhero.cz




