
REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ 
 příspěvková organizace Pardubického kraje 
 

 
DAROVACÍ SMLOUVA 

(předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžitého daru) 
 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:   
Adresa/sídlo firmy: 
Identifikační údaje IČO:     DIČ:     
(jako „dárce“) 
 

a 
 

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 
Příspěvková organizace se sídlem: Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí 
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka Pr 711 
Zastoupená Mgr. Světlanou Jeřábkovou, ředitelkou 
IČO: 00853879, DIČ: CZ00853879 
(jako „obdarovaný“) 
dárce a obdarovaný společně též jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

tuto darovací smlouvu (dále jen “smlouva“): 

Dárce touto smlouvou daruje a bezplatně poskytuje a předává obdarovanému finanční hotovost 
ve výši: ……………………………………….. Kč, slovy: ……………………………………………. korun českých. 

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto finančních prostředků, které jsou 
předmětem této smlouvy. 
 

Obdarovaný prohlašuje, že dar s díky přijímá, a to do svého výlučného vlastnictví. Dar 
poskytnutý na základě této smlouvy přijímá Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, příspěvková 
organizace Pardubického kraje a bude využit v jeho hlavní činnosti v souladu se zřizovací 
listinou. Finanční prostředky budou použity výhradně na provoz a vybavení obdarovaného.  

Obě smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že výše uvedená finanční částka, která je 
předmětem této smlouvy, byla v hotovosti předána obdarovanému při podpisu této smlouvy a 
tento tuto částku převzal. 
 

Alternativa k platbě přes účet:   
Dárce tímto výslovně prohlašuje, že výše uvedenou finanční částku, která je předmětem této 
smlouvy, zašle obdarovanému na bankovní účet vedený u České spořitelny číslo účtu 
1220888309/0800 a to do tří dnů od podpisu této smlouvy.  

Dar podle této smlouvy je bezúčelový. 

Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem obou 
smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž 
každý účastník obdržel po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají po 
vzájemném projednání a se svobodnou vůlí, nikoliv pod nátlakem, s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

V Brandýse nad Orlicí dne: ……………. 
 

Za dárce:       Za obdarovaného:  
 
__________________________        __________________________ 
          Jméno a příjmení     Mgr. Světlana Jeřábková 
      ředitelka, Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí 


