
Darovací smlouva 
 

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi 
 

 
       P & L, spol. s r. o. 
       se sídlem   :  Biskupice 206, 763 41  Biskupice u Luhačovic, 
       IČ a DIČ  :  00351504, CZ00351504, 
       zastoupená     : Ing. Jaroslavem Šimonem, jednatelem společnosti , 
       spisová značka :  C. 364 vedená u rejstříkového soudu v Brně, 
       bankovní spojení   : ČSOB, a.s., č.ú. 158 184 268/0300 platby v Kč, 

  

     (dále jen dárce) 
 
      a 
 
      Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 
       Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě 
       IČ:  00842001 
       bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu:   16434751/0100 
       zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou 
       zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr,vložka 1446    
       (dále jen obdarovaný) 
 
 

I. 
 

1. Na základě této darovací smlouvy (dále jen „smlouva“) poskytuje dárce 
obdarovanému za podmínek v této smlouvě uvedených dar: finanční prostředky ve 
výši 50.000,- Kč, slovy padesáttisíckorun českých. Dar poskytuje dárce 
obdarovanému dobrovolně. Dárce nespojuje s darem žádnou protislužbu ze strany 
obdarovaného.  

 

2. Obdarovaný výslovně prohlašuje, že výše uvedený dar přijímá.  

 
II. 
 

1. Dar bude použit na určený účel: pro potřeby chirurgického oddělení . 
 
 

III. 
 

1. Dárce poskytne obdarovanému dar bezhotovostním převodem na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy do deseti dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
2. Darovací smlouva je současně spolu s dokladem o provedené úhradě darované částky 

dokladem pro obdarovaného, že darovaná částka byla u dárce daňově uspořádána dle 

jakoubkova
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zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

IV. 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím 
obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a na důkaz toho připojují svůj podpis.  

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

4. K nabytí daru udělil zřizovatel v souladu s § 27 odst. 5 písm. b/ zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
předchozí písemný souhlas dne ……….. usnesením č. ……………………. 

 

 

 

 
 
 
V Novém Městě na Moravě dne    V Biskupicích dne 07.10.2015  
 
 

                                                                                                         
                                                                                                      
…………………………………                                  ……………………………………. 
          obdarovaný       dárce 



 
Schvalovací doložka 

dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
S uzavřením této smlouvy mezi společností P & L, spol. s r. o. a Nemocnicí Nové Město na 
Moravě, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru v celkové 
výši 50 000 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na 
zasedání dne …… 2015, č. ……../31/2015/RK. 
 




