
DAROVACÍ SMLOUVA 

Heimstaden Czech s.r.o. 
se sídlem Gregorova 2582/3, PSČ 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava 

zastoupená: Janem Rafajem, jednatelem skupiny B 
a Martinem Tučkem, jednatelem skupiny B 

IČ: 05253268, DIČ CZ699002915 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soud Ostrava, oddíl C 66812 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 1649952369/0800 
(dále jen „dárce“) 
na straně jedné 

a 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 
se sídlem Jaroslava Seiferta 1530/14, PSČ 736 01  Havířov-Město  

zastoupená: MUDr. Milanem Dlábkem, ředitelem  
IČ: 75139243, DIČ CZ75139243 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl Pr, vložka 1085  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1664944359/0800  

(dále jen „obdarovaný“) 

na straně druhé 

uzavřely podle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku 
tuto darovací smlouvu:  
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I. 
Účelem smlouvy je poskytnutí finančního daru za účelem podpory činnosti Domova seniorů Havířov, 
příspěvkové organizace. 
 

II. 
Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného, č. ú. 1664944359/0800 finanční 
dar ve výši 110.000,- Kč, slovy: jednostodesetttisíc korun českých, který je darem ve smyslu 

ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, a to do 10 dnů 
od podpisu darovací smlouvy.  

 
III. 

Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít finanční prostředky z daru v souladu s účelem této smlouvy; 

b) předat dárci podrobnou písemnou zprávu o použití daru, a to nejpozději do 30.6.2023; 

c) v případě, že neprokáže dárci použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené 
v článku III. a) této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich část, na účet 
dárce, č. ú. 1649952369/0800, nejpozději do dvou měsíců od písemné výzvy dárce k vrácení 
daru. 

IV. 
a) Zjistí-li dárce, že jakákoli část finančního daru byla použita k jiným účelům než k těm, které jsou 

uvedeny v článku III. a) této smlouvy je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit 
obdarovanému. V případě, že obdarovaný neprokáže do 30 dnů od písemného oznámení zjištění 
takové skutečnosti opak, je povinen tuto finanční částku vrátit dárci bez zbytečného odkladu zpět. 
Dárce má právo v tomto případě přehodnotit obsah celé smlouvy, požadovat její doplnění, anebo 
od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Použití finančního daru k jiným účelům než k těm, které 
jsou uvedeny v článku III. a) této smlouvy považují smluvní strany za zjevné porušení dobrých 
mravů. 

b) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

c) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemných a 
číslovaných dodatků. 

d) Pro případ, že některé právní vztahy nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, vztahují se na ně 
přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

e) Smluvní strany se zavazují učinit vše, aby nedošlo k úniku informací, které souvisejí s touto 
smlouvou, jak s jejím obsahem. 

f) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.  

g) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

V Ostravě dne…………….                V Havířově dne………………. 

 
Za Heimstaden Czech s.r.o.:     Za Domov seniorů Havířov, p.o.: 
 
 
……………………………….……………    
            Jan Rafaj,     
                 jednatel skupiny B     ……………………………………………….. 
                                                   MUDr. Milan Dlábek        

               ředitel  
                  
……………………………….…………… 
                    Martin Tuček, 
                 jednatel skupiny B 


