
Šance Olomouc o.p.s. 

 Darovací smlouva
podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dárce: …………………………………………………………………………………..
Sídlo: ………………………………………………………………………..
IČ:………………………………………………………..
Za právnickou osobu jedná: 
 (dále jako „dárce“)

Obdarovaný: Šance Olomouc o.p.s.
právní forma: obecně prospěšná společnost 
sídlo: I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČ: 70039704  •  DIČ: CZ70039704
rejstřík o.p.s.: Krajský soud v Ostravě, sp.zn. O 1258
za právnickou osobu jedná: Herta Mihálová, ředitelka
bankovní spojení: 53839811 / 0100 (Komerční banka)
(dále jako „obdarovaný“)

***
I. Darování

1.1 Dárce a obdarovaný se dohodli na bezplatném převodu věci do vlastnictví obdarovaného,
a to v podobě zaplacení peněžité částky ve prospěch obdarovaného ve výši:

==……………………..,00 Kč==
==slovy: ………………………………………. korun českých==

(dále jako „Dar“)

1.2 Dohodnutý Dar se dárce zavazuje zaplatit na výše vymezený bankovní účet obdarovaného
do 15 dní ode dne uzavření této smlouvy. Obdarovaný tuto nabídku Daru přijímá.

1.3 Dar je poskytnut připsáním částky na bankovní účet obdarovaného.

II. Účel daru

2.1 Obdarovaný je obecně prospěšnou společností, jejíž výsledek hospodaření (zisk) nesmí být
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, použit ve prospěch
zakladatelů,  členů  jejích  orgánů,  nebo  zaměstnanců,  a musí  být  použit  na  poskytování
obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena. 
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2.2 Obdarovaný podle své zakládací  listiny poskytuje  obecně prospěšné služby ve prospěch
pacientů Dětské kliniky Fakultní  nemocnice v Olomouci.  Tyto obecně prospěšné služby
jsou v podrobnostech řádně zapsány v rejstříku obecně prospěšných společností. Zápis je
dostupný  na  internetových  stránkách  veřejných  rejstříků  (https://or.justice.cz/)  a  je
součástí výpisu z veřejného rejstříku pro osobu obdarovaného.

2.3 Smluvní  strany  se  v zájmu právní  jistoty  výslovně  dohodly,  že  obdarovaný  je  oprávněn
použít Dar výhradně na jím poskytované obecně prospěšné služby.

2.4 Dar se poskytuje jako bezúplatné plnění ve smyslu § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů.

III. Závěrečná ujednání

3.1 Účastníci  se  vzájemně  zavazují,  že  se  budou  bezodkladně  informovat  o  veškerých
skutečnostech,  jež  by  mohly  ohrozit  platnost  této  smlouvy,  její  právní  účinky  a  řádné
a včasné  splnění  veškerých  závazků  jí  založených.  Účastníci  prohlašují,  že  jim  žádná
skutková či právní (ať už zákonná či smluvní) překážka nebrání, ani je neomezuje v platném
uzavření této smlouvy.

3.2 Tato smlouva byla sepsána a podepsána ve 2 originálních vyhotoveních, po jednom pro
každou smluvní stranu.

3.3 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena pouze písemně. 
 
3.4 Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli vážně, s vědomím jejích právních následků,

podle své pravé a svobodné vůle, aniž by jednali z donucení nebo v tísni, smlouvu si pečlivě
přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují  své
podpisy.

V Olomouci dne ………………….. 2021

_________________________________ _________________________________
dárce obdarovaný
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