
 

Darovací smlouva  
uzavřená dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

mezi: 

 

 

Dárcem:                               ……………………….……   
                                              Sídlo/bytem ……………… .. 

Datum narození: …………… 

(dále jen „dárce“) 

  

a 

 

Obdarovaným:                    Domov pro seniory Lukov, p.o. 
                                              Sídlo: Hradská 82, 763 17 Lukov 

                                              IČ: 70850941 

                                              DIČ: CZ70850941 

                                              zastoupenáIng. Michaelou Procházkovou 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr 1283 

bankovní spojení: KB Zlín, 27-1924600297/0100 

(dále jen „obdarovaný“) 

  

 

 

 

I. 

1. Na základě této smlouvy daruje dárce peněžní částku ……….............. Kč (slovy: 

………………………. korun českých) obdarovanému a ten ji přijímá. 

 

2.   Částku uvedenou v článku I. předal dárce obdarovanému při podpisu této smlouvy v hotovosti. 

 

 

 

 

  

II. 

 

1. Dar dle čl. I nabývá obdarovaný v souladu s ust. § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví 

svého zřizovatele, kterým je Zlínský kraj. Dnem nabytí daru do vlastnictví kraje se tento však 

stává dle platné zřizovací listiny majetkem předaným obdarovanému k  hospodaření a finanční 

prostředky budou proto využity pouze příspěvkovou organizací, a to v souladu s ust. § 28 a 

násl. téhož zákona.  

 

2. Poskytnutím daru se nesledují žádné výhody pro dárce, jde o humanitární gesto směřující ke 

zlepšení vybavenosti zařízení DS Lukov, nebo ke zpříjemnění života klientů tohoto zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  

Ochrana osobních údajů 

 

1. Dárce a obdarovaný prohlašují, že jim je znám obsah směrnice Evropského parlamentu a Rady 

95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy 

též účinky platného Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 

27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“). 

  

2. Obdarovaný bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů 

považuje a bude považovat za Správce a Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 

vyplývajícími důsledky a povinnostmi jdoucího z Nařízení.  

 

3. Obdarovaný se zavazuje spravovat a zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou 

nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, zejména osobní údaje Zájemce obsažené v 

záhlaví této smlouvy, a při zpracování osobních údajů se řídit výslovnými pokyny dárce. 

 

4. Obdarovaný je oprávněn předat v nezbytné míře osobní informace dárce svému zřizovateli za 

účelem oznámení a evidence této smlouvy. 

 

IV. 

1. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží jedno 

vyhotovení.  

 

3. Vztahy mezi dárcem a obdarovaným v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními obecných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Dárce a obdarovaný prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním 

úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni, ani za jinak 

nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 

 

 

 

 

V………….…dne………………  V Lukově dne: …………….. 

 

 

 

 

         

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

                       

                   dárce                                                                                  obdarovaný 


