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DAROVACÍ SMLOUVA 
 

Smluvní strany: 

 

Golf Resort Karlovy Vary a.s. 

Pražská 219, 360 01 Karlovy Vary   

IČ: 61858595 

Zastoupená: Ing. Karlem Maříkem, ředitelem společnosti 

(dále jen „dárce“) 

na straně jedné 

 

a 

 

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 

Opařany 121, 391 61 Opařany 

IČ: 00667421 

Zastoupená: Doc. MUDr. Michalem Goetzem, Ph. D., ředitelem nemocnice 

(dále „obdarovaný“) 

na straně druhé 

 

Vzhledem k tomu, že obě strany dospěly ke vzájemné a úplné shodě v níže uvedených 

skutečnostech, se rozhodly uzavřít v souladu s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva“): 

         

I. 

Předmět smlouvy 

 

Dárce se zavazuje bezplatně přenechat věc uvedenou v článku II. této smlouvy (dále jen "dar") 

obdarovanému, který se zavazuje tento dar přijmout. 

 

 

          II. 

Dar 

 

1. Dárce daruje obdarovanému tento dar: finanční částku ve výši 55 000,- Kč (slovy 

padesátpěttisíckorunčeských) jako příspěvek na zvýšení kvality léčby pedopsychiatrických 

pacientů v DPN Opařany.  

 

2. Dárce předá dar obdarovanému bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 20001 – 

3137301/0710. 

  

3. Obdarovaný dar přijímá. 

 

III. 

Důvěrnost 

1. Obdarovaný není oprávněn zpřístupňovat třetím osobám informace obsažené v této 

smlouvě a informace, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 

2. Povinnost uvedená v odst. 1 neplatí v případě, že obdarovaný obdrží ke zpřístupnění 

informací souhlas dárce, nebo že je takové zpřístupnění informací vyžadováno platnými 

právními předpisy. 
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         IV. 

Odstoupení od smlouvy, vrácení daru 

 

Dárce může od této smlouvy odstoupit v případě, že obdarovaný v rozporu s touto smlouvou 

nepoužije dar ke stanovému účelu. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení 

obdarovanému a obdarovaný je povinen vrátit dárci dar do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. 

 

          V. 

     Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

 

4. Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze písemnou formou. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který je projevem jejich 

pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírána za nápadně nevýhodných 

podmínek, ji stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

 

V ……………………..,,dne ……………..             V Opařanech, dne ………………………… 

 

  

 

   

  

 

 

…………………………………….……… …………………………………………..… 

Ing. Karel Mařík 

ředitel společnosti 

 

    Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D. 

    ředitel nemocnice 

 

 


