DAROVACÍ PODMÍNKY
MASARYKOVA ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU
(dále jen „Podmínky“)
Čl. 1
„Obdarovaným“ se dále rozumí Masarykův onkologický ústav, IČ: 00209805, se sídlem Žlutý kopec 543/7,
656 53 Brno.
„Dárcem“ se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, poskytující Dar Obdarovanému.
„Darem“ se dále rozumí finanční dar, poskytnutý Dárcem Obdarovanému na bankovní účet Obdarovaného.
„Darovací smlouvou“ se dále rozumí smlouva uzavřena mezi Dárcem a Obdarovaným, jejímž předmětem je
poskytnutí Daru.
„Webem“ se dále rozumí webové stránky Obdarovaného na doméně www.mou.cz.
„Platebním portálem“ se dále rozumí platební brána společnosti GoPay s. r. o. umístěna na Webu.

Čl. 2
Tyto podmínky platí pro poskytování Daru Obdarovanému s využitím Platebního portálu. Poskytnutím Daru
Obdarovanému Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.
Dary mohou být poskytovány v libovolné výši v rozmezí nejméně 100 Kč a nejvýše 25.000,- Kč (v případě
platby kartou), resp. 50.000,- Kč (v případě bezhotovostního převodu). Dary jsou poukazovány na bankovní účet
Obdarovaného vedený u České národní banky č. ú. 87535621/0710. Variabilní symbol je Platebním portálem
automaticky vygenerován.
Okamžikem odeslání platby Dárcem dochází k uzavření Darovací smlouvy.
Po úhradě Daru Platební portál automaticky vygeneruje potvrzení o daru. V případě, že Platební portál potvrzení
o daru automaticky nevygeneruje, je Obdarovaný povinen na základě žádosti Dárce bez zbytečného odkladu
takové potvrzení Dárci vydat.
Obdarovaný je povinen Dar použít pro účely zdravotnické. V případě, že si Dárce zvolí určité oddělení
Obdarovaného, je Obdarovaný povinen Dar použít pro Dárcem zvolené oddělení.
Dárce bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení, resp. názvu a výši Daru na „Tabuli
dárců“ v prostorách Obdarovaného a ve Výroční zprávě Obdarovaného. Toto neplatí v případě, kdy Dárce, který
je fyzickou osobou, svůj souhlas se zveřejněním dle předchozí věty v platebním portálu neprojeví.
Právní vztahy vznikající z Darovací smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek
platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. Darovací smlouva se řídí českým právním řádem,
zejména § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Jakékoli spory vyplývající nebo související s Darovací smlouvou budou rozhodovány výhradně příslušnými
soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným je příslušný obecný soud Obdarovaného.

