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D A R O V A C Í   S M L O U V A 
 

Pan/Paní/Název firmy 
------------------------------------------- 
Bytem/ se sídlem ---------------------------------------------------------- 
(dále také jako „Dárce“) 

a  

Domov pro seniory Chodov, 
IČ: 70876606, 
DIČ CZ70876606 
se sídlem Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov, 
Bankovní spojení: č.ú.: 2001280031/6000, VS: č. darovací sml., popis platby: dar ….. (jméno dárce FO, PO) 
jednající prostřednictvím Mgr. Bc. Ilony Veselé, ředitelky 
(dále také jako „Obdarovaný“) 
 
uzavřeli ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku tuto 

d a r o v a c í   s m l o u v u : 
 

Čl. I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem daru specifikovaného v Čl. II. této darovací smlouvy.   
 

Čl. II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Dárce bezúplatně touto smlouvou daruje obdarovanému věcný dar nebo službu v odhadované 
hodnotě-------------------------------------, slovy:-------------------------------- Domova pro seniory Chodov (dále 
jen „DS Chodov“). 

 
Jedná se o: __________________________________________________________________. 

 
2. Dárce daruje obdarovanému finanční hotovost ve výši__________________,-Kč, 

slovy:_______________________________________________ pro kulturní a společenský život klientů 
DS Chodov.  

 
Čl. III. 

STAV DARU A PŘEDÁNÍ 

1. Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem Daru, a že Dar je ve stavu, v jakém se nachází ke dni 
podpisu této smlouvy, do svého vlastnictví přijímá. 

 
Čl. IV. 

SMLUVNÍ PODMÍNKY 

1. Dar ve formě finanční hotovosti bude poukázán na účet obdarovaného nejpozději do______________. 
Pokud nebude dar poukázán, je oprávněn obdarovaný od této smlouvy odstoupit.  
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2. Věcný dar předal dárce obdarovanému při uzavření této smlouvy, což obě smluvní strany potvrzují 

svým podpisem této smlouvy.  
 

3. Obdarovaný se zavazuje, že dar použije podle přání dárce pro potřeby DS Chodov.  
 

4. Dárce prohlašuje, že není v péči DS Chodov, ani jinak nepřijímá jeho služby ve smyslu ustanovení 
§ 2067 občanského zákoníku. 
 

5. Dárce prohlašuje, že souhlasí s případným zveřejněním informace o přijetí daru obdarovaným 
na webových stránkách obdarovaného. 

 
Čl. V. 

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

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

Čl. VI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. V souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů nabývá DS Chodov jakožto příspěvková organizace majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li 
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých 
případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. V souladu 
s ustanovením čl. IX odst. 2. zřizovací listiny DS Chodov ze dne 31. 5. 2011 je písemný souhlas 
zřizovatele nutný pro případ nabytí nemovitého majetku.  
 

3. Veškeré změny či doplňky k této smlouvě je možné činit pouze na základě dohody obou smluvních 
stran, a to v písemné formě v podobě číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 
5. Informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje dárce, jsou na webových stránkách DS Chodov 

(www.seniordomov.cz) v sekci důležité dokumenty. Dárce podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s nimi 
seznámil. 

  
V Praze  dne_________                                V Praze dne ______________ 
 
 
 
 
_____________________________    __________________________ 
    Dárce      za Domov pro seniory Chodov 

Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka  
Obdarovaný  
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