
Darovací smlouva  

 

GEOHUNTER s.r.o. 

Se sídlem: Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí 

IČ: 03876560 

Zastoupena: David Svozil, jednatel 

(dále jen „dárce“) 

a  

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Se sídlem: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava 

IČ: 00090638   DIČ: CZ00090638 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 86-2774400277/0100 

Zastoupena: MUDr.Lukáš Velev, MHA, ředitel 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2055 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, darovací smlouvu tohoto znění: 

 

I. 

Dárce daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 5 000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) 

a obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.  

II. 

Dar bude poskytnut bezúplatným převodem do 14-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami.  

III. 

1. Částku věnuje dárce jako dar účelový, a to na organizaci a zajištění edukačních pobytů 
pro dětské pacienty s diabetem a jejich rodiče. 
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2. Dárce je oprávněn ověřit použití daru nahlédnutím do účetnictví obdarovaného 
a obdarovaný je povinen mu toto nahlédnutí umožnit. V případě, že dar bude použit 
v rozporu s dohodnutým účelem, má dárce právo od smlouvy odstoupit. Obdarovaný je 
v takovém případě povinen dárci dar vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení. 

 

IV. 

1. Darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každému z účastníků této 
darovací smlouvy náleží jeden stejnopis. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato darovací smlouva byla uzavřena na základě jejich 
svobodné a vážné vůle a nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu 
uzavření. 

3. Dárce prohlašuje, že v době uzavření darovací smlouvy není v péči obdarovaného ani 
jinak nepřijímá jeho služby ve smyslu ust. § 2067 občanského zákoníku.  

4. Darovací smlouva je uzavírána písemně a lze ji měnit pouze písemnou formou.  

 

 

V. 

Zřizovatelem obdarovaného je Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 

V souladu s ustanovením § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Kraj Vysočina předchozí souhlas s uzavřením 

této darovací smlouvy, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání dne ……………, č. 

…………/2017/RK. 

 

 

V …………dne ………………     V …………dne ……………… 

 

 

 

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

 Dárce Obdarovaný 




