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Darovací smlouva (finanční dar) 
dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

uzavřená mezi 
 
1. Dárcem : (Jméno a příjmení fyzické osoby, R.Č. nebo datum narození, IČ u fyzické osoby podnikající): 
                          
 
   nebo - Název právnické osoby: 
 
 
  Sídlo : 
 
 
                          Zapsaná v obchodním (živnostenském) rejstříku  
 
 
                        IČ:            DIČ: 
 
                        Zastoupená ( jméno, příjmení, funkce):         

 (dále jen dárce) 

a 
 
2. Obdarovaným :  Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
                                    Košumberk 80, 538 54 Luže  
                                    IČ:  00183024,  DIČ: CZ00183024 
                                    státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný  právní  subjekt,   
                                    zřizovací listina  MZ ČR z 29.5.2012, č.j. 17268-VI/2012 
                                    Zastoupená( jméno, příjmení, funkce) :         

(dále jen obdarovaný) 
a společně též „smluvní strany“) 
 
 

I. 
Preambule  

1. Záměrem dárce je podpořit darem aktivity obdarovaného uvedené dále v odstavci 2 tohoto článku 
smlouvy. 

2. Záměrem obdarovaného je získat finanční prostředky na zajištění pořádaných akcí a neustálé 
zlepšování podmínek a prostředí pro léčené pacienty a zaměstnance.  

         
 

II. 
Předmět smlouvy 

1.    Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem bezplatného přenechání  finančních prostředků  
       ve prospěch obdarovaného. 

       Předmětem této smlouvy je: 

        finanční dar v celkové hodnotě     Kč, 

        (slovy                 korun českých)  

 2.    Finanční dar bude:  zaslán do dvou týdnů od podpisu smlouvy převodním příkazem na 
    účet obdarovaného č. 30007-13731531/0710 u České národní banky. 

                                        předán v hotovosti do pokladny obdarovaného,  



FS 12018-1A Darovací smlouva – finanční dar 

3.     Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují předání a převzetí finančního daru či dohodnutý 
způsob jeho  předání.  

 
 
 
 
 

III. 
Účel smlouvy 

Dar bude použit dle rozhodnutí obdarovaného, ve smyslu článku I: 

 pro pořízení či rekonstrukci dlouhodobého majetku 

 na pokrytí provozních  potřeb a akcí 

 případně k dárcem určenému konkrétnímu účelu:   
 
 
 
 
 
     (křížkem označte požadované )                                  

 
IV. 

Další ujednání : 
1. Obdarovaný se zavazuje dar použít výhradně za podmínek stanovených v této smlouvě a doložit 

jeho použití.  

2. Obdarovaný je povinen umožnit dárci na požádání nahlédnout do dokumentů týkajících se 
čerpání   prostředků tak, aby bylo možno zkontrolovat způsob a výši čerpání daru, a to do 15 dnů 
od obdržení výzvy dárce. 

3. Obdarovaný je povinen vydat dárci na jeho žádost doklad o přijetí daru. 
4. Obdarovaný má zájem zveřejnit vhodnou formou na svých akcích a v písemných 

materiálech osobu dárce,   který v této souvislosti 

   Dárce    se zveřejněním hodnoty daru. 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, obou s platností originálu, přičemž každá 
strana obdrží při podpisu jedno vyhotovení.  

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

 
 
 
 
V    dne      V .................. dne ........... 
 
 
 
 
    
       Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
   dárce             obdarovaný 
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