
JINAK – Centrum osobnostního rozvoje z.ú.  
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc, IČ: 01947796 

 
 
 
 

Darovací smlouva 
 

Podle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a 
roku mezi těmito smluvními stranami:  
Titul, příjmení, jméno: ……………………………………………………..  
Bydliště: …………………………………………………………………….  
Číslo OP:……………………………………………………………………  
(Dále jen „Dárce“)  
a  
JINAK - Centrum osobnostního rozvoje z.ú.  
Se sídlem: Olomouc Hodolany, Třída Kosmonautů 1288/1, 779 00  
Zastoupen: Zdeňkou Řepkovou, ředitelkou ústavu  
Spisová značka: U 267 vedená u Krajského soudu v Ostravě,  
Identifikační číslo: 01947796 (Dále jen „Obdarovaný“)  
 
 

I. Úvodní prohlášení 
1. Obdarovaný zajišťuje individuální či týmový osobnostní rozvoj formou školení, workshopů a tréninků 
poskytovaný ústavem v místě svého sídla.  
2. Dárce má zájem podpořit jeho činnost, rozvoj a provoz a rozhodl se poskytnout obdarovaného dále 
specifikovaný účelově určený dar.  

II. Darování 
1. Dárce se touto smlouvou zavazuje darovat obdarovanému finanční částku ve výši ………………. Kč (slovy: 
……………………………. korun českých). Obdarovaný se zavazuje tento finanční dar přijmout a za dar děkuje.  
2. Dar bude poukázán dárcem bezhotovostním převodem na bankovní účet obdarovaného, číslo účtu 
7559392, kód banky 0800, variabilní symbol 5555, a to nejpozději do…………………..  
3. Smluvní strany sjednávají účelové určení daru tak, že obdarovaný je oprávněn dar použít na 
financování provozu a poskytování služeb specifikovaných v čl. I odst. 2 této smlouvy.  
 

III. Závěrečná ujednání 
1. Tuto smlouvu lze uzavřít písemně, případně pomocí prostředků komunikace na dálku. Smlouva je 
uzavřena okamžikem, kdy dárce vysloví svůj souhlas s obsahem této smlouvy, a to buď jejím podpisem, 
zasláním scanu akceptované smlouvy elektronicky obdarovanému, případně konkludentně tím, že dle 
této smlouvy dar ve prospěch obdarovaného poskytne.  
2. Smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že si ji řádně přečetly, že s jejím 
obsahem souhlasí, že tato smlouva neobsahuje omezení či vyloučení práv ani jedné ze smluvních stran 
v postavení slabší strany a že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich svobodné a pravé 
vůle, vážně a srozumitelně. Smluvní strany uzavřením této smlouvy vyjadřují svou vůli být smlouvou 
vázány.  
 
V………………………, dne:…………………            V………………………, dne:…………………  
 
 
--------------------------------------------------               --------------------------------------------------- 

za Dárce        za Obdarovaného  


