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Darovací smlouva 
uzavřená podle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
Nadační fond Srdce 
se sídlem  Praha 4, Videňská 1958/9, PSČ 140 21 
IČ: 638 30 311 
bankovní spojení:  271212267/0300 
zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
v oddíle N, vložka č. 15, 
jehož jménem jedná Prof MUDr Josef Kautzner CSc FESC., předseda správní rady 
(dále jen „Nadační fond“) 
 
na straně jedné jako obdarovaný 
(dále jen „Obdarovaný“) 
 
a 
 
společnost……….. 
se sídlem v                                  PSČ  
jejímž jménem jedná  
IČ:   
DIČ: CZ  
 
na straně druhé jako dárce 
(dále jen „Dárce“) 
 
dále společně označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“ 
 
uzavírají smlouvu takto: 
 

Preambule 
 

Obdarovaný je nadačním fondem, který vznikl za účelem podpory projektů komplexního 
rozvoje diagnostických a léčebných metodik zabývajících se problematikou srdečních arytmií 
se zaměřením především na metodiky mapování srdeční aktivity, diagnostiky poruch 
autonomní nervové regulace ve vztahu k poruchám srdečního rytmu, nových směrů 
elektrické stimulační terapie arytmií, katetrizačních oblačních metodik a chirurgické léčby 
srdečních arytmií.  

Dárce má zájem na podporu výše uvedených cílů poskytnout Obdarovanému finanční 
prostředky, aniž by za tento dar požadoval od Obdarovaného jakákoliv protiplnění. 

  
 

I. Předmět smlouvy 
 
1.1 Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému nadační dar - finanční prostředky ve výši         

Kč  (slovy:                      korun českých) za účelem specifikovaným v čl. II. této smlouvy. 

1.2  Obdarovaný dar specifikovaný v čl 1.1 této smlouvy přijímá a zavazuje se nakládat s ním 
výlučně v souladu s účelem blíže vymezeným v článku II. této smlouvy. 
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II. Účel obdarování 
 

2.1 Dárce poskytuje Obdarovanému nadační dar za účelem financování: 

- podpory aktivit uvedených v preambuli této smlouvy včetně aktivit zaměřených na 
výchovu a vzdělávání lékařů a zdravotních sester  

2.2 O konkrétním využití daru při zachování účelu Obdarování rozhoduje výlučně 
Obdarovaný, pokud sám Dárce nestanoví konkrétní použití jím poskytnutého daru. 

 
 

III. Platební podmínky 
 

3.1 Dárce se zavazuje poukázat darovanou finanční částku v plné výši určené v čl. 1.1 této 
smlouvy na bankovní účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do      .2019. 
Za datum úhrady se považuje datum připsání prostředků na účet Obdarovaného. 

 
 

IV. Informace 
 

4.1 Obdarovaný je na základě písemné žádosti dárce povinen tomu poskytnout informace o 
konkrétním využití daru, a to do 15 dnů ode dne doručení takové žádosti. 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 
5.1 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, 

se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

5.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce s platností 
originálu každého z nich. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

5.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami. 

5.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu 
ze Stran, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
   

V Praze dne       2019                                   V Praze dne        2019 
 
 

___________________________               ___________________________ 
                     dárce                  obdarovaný 
                                                                                           Nadační fond Srdce 
            
 


