
SMLOUVA DAROVACÍ

dle § 2055 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dárce: Galerie Šantovka a.s.
Třída svobody 956/31, 779 00 Olomouc
vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11254
IČO: 077 07 657
DIČ: CZ07707657 
Zastoupená Richardem Morávkem, členem správní rady
(dále jen „dárce“)

a

Obdarovaný: Statuární město Olomouc
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO: 00299308
DIČ: CZ00299308
Zastoupený: JUDr. Martinem Majorem, MBA, náměstkem primátora

(dále jen „obdarovaný)

prohlašují, že jsou plně svéprávní a uzavírají tuto 

d a r o v a c í   s m l o u v u

Čl.I

Dárce daruje obdarovanému 500 ks jednorázových masek (KN95) v hodnotě 54 000,- Kč bez DPH (slovy:
padesátčtyřitisíckorun) a 10 500 ks jednorázových roušek v hodnotě 231 000,- Kč bez DPH (slovy:
dvěstětřicetjednatisíckorun) a obdarovaný tento dar přijímá.

Čl.II

Výše uvedený dar byl předán osobně dne 30. března 2020.

Čl.III

Dárce i obdarovaný prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou 
výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Čl.IV

Dárce bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato 
smlouva včetně dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).



Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Olomouc podpisem této smlouvy prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou 
města Olomouce dne 22. 2. 2021

V Olomouci dne

…………………………………….                             ………………………………….
                       dárce                                                                      obdarovaný               
             Richard Morávek JUDr. Martin Major, MBA
               člen správní rady náměstek primátora


