
Darovací smlouva

uzavřená dle ust. § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilí, a to:

1)         ……………………………
                   IČ:……………………………..

se sídlem v………………………………………….., PSČ:……………
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………… soudem v ……….., 
oddíl C, vložka č……………..

                   jejímž jménem jedná………………………., 

na straně jedné jako dárce (dále jen „dárce“)

a

            2)     Nadační fond VITA HUMANA 
IČO: 269773391
se sídlem ve Svaté Kateřině 73, Šebrov -Kateřina, PSČ: 678 01
zapsaný v nadačním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl N, vložka 282
jejímž jménem jedná MUDr. Kateřina Veselá, předsedkyně správní rady

na straně druhé (dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli tuto 

darovací smlouvu :



I.
 

Obdarovaný  je  nadačním  fondem  zaměřeným  na  dosahování  obecně  prospěšných  cílů
souvisejících s rozvojem vědy, vzdělání a jiných humanitárních hodnot. To jest zejména výzkumu a
vzdělanosti  v oblasti  lidské  reprodukční  medicíny,  které  směřují  k prevenci  závažných  vrozených
vývojových vad a dědičných onemocnění, k podpoře léčebně-preventivních opatření u rodin s rizikem
přenosu  dědičně  podmíněných  vad  a  onemocnění,  stejně  jako  k podpoře  léčby  neplodných  párů
s genetickými faktory neplodnosti, či s jinými postiženími vylučujícími přirozenou reprodukci.

Dárce  je  právnickou  osobou  mající  zájem  na  rozvoji  a  podpoře  humanitárních  hodnot
v oblasti lidské reprodukční medicíny. 

II.
 

Dárce daruje obdarovanému pro naplnění účelu jeho činnosti dle čl. I této smlouvy peněžní
částku ve výši …………………Kč, slovy: ………………korun českých.

Obdarovaný dar ve výši …………...,- Kč, slovy: ………………….. korun českých, s vděčností
přijímá.
Dárce se zavazuje obdarovanému dar převést bezhotovostním  převodem ve lhůtě 15 dnů od podpisu
této smlouvy poslední ze smluvních stran na účet Nadačního fondu VITA HUMANA č.
197330192/0300  vedený u Československé obchodní banky, a.s. 

III.

Obdarovaný dále výslovně prohlašuje, že darované peněžní prostředky použije v souladu se
svou Zakladatelskou listinou, Statutem Nadačního fondu VITA HUMANA a Pravidly pro poskytování
příspěvků Nadačního fondu VITA HUMANA.  
           Dárce dále výslovně prohlašuje, že se shora uvedenými listinami a pravidly seznámil a je
plně srozuměn s jejich obsahem.

Smluvní strany dále dojednaly, že je dárce oprávněn požádat obdarovaného, aby mu vhodným
způsobem prokázal, že darované finanční prostředky byly ke sjednanému účelu použity.

Dárce  je  in  eventum  oprávněn  požadovat  vrácení  daru,  pokud  obdarovaný  prokazatelně
darované finanční prostředky v rozporu se stanoveným účelem.

Dárce  je  rovněž  oprávněn  požádat  obdarovaného,  aby  mu  prokázal  pravomocný  zápis
obdarovaného do obchodního rejstříku příslušného rejstříkového soudu. Způsob prokázání uvedených
skutečností určí obdarovaný. 

IV.

Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Smlouvu lze měnit výhradně písemnou formou, a to dodatky uzavřenými oběma smluvními

stranami. 



Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  každá  smluvní  strana  obdrží   po  jednom
vyhotovení.

Oba účastníci prohlašují,  že tuto  smlouvu přečetli,  ta je  výrazem jejich pravé a svobodné
vůle.
         Tomuto na důkaz připojují své podpisy.

 V Brně,  dne …………………………….

…………………………………………………                     …………………………………………………
MUDr. Kateřina Veselá

                     za dárce                                                    za obdarovaného
                


