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Darovací smlouva  
(finanční dar) 

uzavřená podle § 2055 a násl. občanského zákoníku 
 

 

Smluvní strany: 

 
1. 

Název:    M&M reality nadační fond 
Adresa sídla:  Nádražní 535/15, Moravská Ostrava,  

702 00 Ostrava  

IČ:                077 05 069 
Bankovní spojení:   8052032/0800  

zastoupený:   Zdeňkem Václavkem, členem správní rady 
zapsaný do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl N, číslo vložky 1309 (dále jen „Dárce “).                                           

 
a 

 
2.  
Název: Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, 

Masarykova 607, příspěvková organizace 
Právní forma:  příspěvková organizace 

Adresa sídla:   Masarykova 607, 742 58 Příbor 
IČ:     47998296 
Bankovní spojení:   2532801/0100 

zastoupená:   Petrem Augustinským, ředitelem 
 (dále jen „ obdarovaný “) 

 
 
uzavírají podle ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto darovací 

smlouvu 
 

 
Článek I. 

 
Dárce se tímto zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 
120.000,- Kč (slovy sto dvacet tisíc korun českých). Dar je určen na 

akce dětí a odměny dětí z Dětského domova. 
 

 
Článek II. 

 

Darovaná částka bude dárcem poukázána do 14 dnů od podpisu 
darovací smlouvy formou převodu na účet obdarovaného, který je 

uveden v záhlaví této smlouvy. Jako variabilní symbol bude uvedeno 
číslo této smlouvy. 
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Článek III. 
 
1. Obdarovaný finanční dar v celé jeho výši přijímá a zavazuje se použít 

jej výhradně tak, jak je uvedeno v článku I. 
 

2. Finanční dar se nabývá do vlastnictví zřizovatele. 
  

3. O obdržení výše uvedené částky vystaví obdarovaný dárci potvrzení, 
které mu bude zasláno do 10 dnů ode dne připsání částky na účet 
obdarovaného. 

 
4. O užití daru se obdarovaný zavazuje poskytnout dárci písemnou 

informaci a případně přiměřenou součinnost pro prezentaci daru a 
obdarovaného v tištěných materiálech dárce popř. na jeho webových 
stránkách. 

 
5. V případě, že obdarovaný nepoužije finanční dar na účel uvedený v 

čl. I. této smlouvy, zavazuje se neprodleně vrátit finanční dar 
obdarovanému. Dárce je oprávněn požadovat vrácení daru nebo od této 
smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem. 

 
 

Článek IV. 
 
1. Jakékoliv změny ve smlouvě je možné provést pouze písemně, a to 

na základě souhlasu obou smluvních stran. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu po vzájemné 
dohodě a na základě svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze 

stran obdrží po jednom. 
 
 

 
 
 

V Příboře dne …..................            V Ostravě dne …..................... 
 

 
 
 

….......................................  ........................................... 
 Obdarovaný      Dárce 


