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Darovací smlouva  
Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli 
 

Název právnické/fyzické osoby:....................................................................................................., 

Se sídlem/bytem: ..........................................................................................................................., 

IČO:.............................DIČ:…………………..,Bankovní spojení ……………………….……………..… 

Právnická osoba zastoupená: ........................................................................................................ 

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

a 

Stodská nemocnice, a.s. 

se sídlem: Hradecká 600, 333 01  STOD, IČO: 26361086, DIČ: CZ26361086 

zastoupena MUDr. Alanem Sutnarem, Ph.D., předsedou představenstva a ing. Pavlem Cibulkou, MBA, 
místopředsedou představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl B, vložka 1072 

jako obdarovaný na straně druhé (dále ve smlouvě jen „obdarovaný“) 

v souladu s ustanovením § 2055 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

d a r o v a c í  s m l o u v u :   

I. 

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši …….………- Kč,  

Slovy:…………………………………. Korun českých a dárce nepodmiňuje poskytnutí daru jakoukoliv 
protihodnotou. 

II. 

Obdarovaný prohlašuje, že dar uvedený v čl. I. smlouvy bez výhrad přijímá. 

III. 

Dárce poskytuje obdarovanému dar bezhotovostní platbou na účet KB č.ú. 115-6659990257/0100. 

IV. 

Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany 
svým podpisem. 

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky této smlouvy. 

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků. 

 

V …………………. dne ......................     Ve Stodě dne  .……..……….. 

 

......................................................     ...................................................... 

                za dárce      za obdarovaného                 
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Poskytnutí daru pomocí QR kódu 
Finanční dar Stodské nemocnici, a.s. (viz smlouva) lze poskytnout jednoduše přes mobilní telefon nebo 
tablet pomocí QR kódu. Návod níže: 

V mobilní aplikaci své banky zadejte příkaz k platbě a zvolte způsob zadání „QR platba“. Po sepnutí 
fotoaparátu stačí nasnímat některý z níže uvedených QR kódů a aplikace si sama načte příkaz k úhradě, 
tj. číslo účtu obdarovaného, vybranou výši daru (přednastavenou nebo lze zvolit individuální) a informaci 
pro příjemce / obdarovaného, že se jedná o dar Stodské nemocnici.  

Následně už jen stačí platbu potvrdit dle pokynů aplikace.  

 

Stodská nemocnice děkuje za jakýkoli příspěvek  

 

Dar ve výši  

1000,- Kč* 

 (tisíc korun)   

 

Dar ve výši  

5000, Kč* 

 (pět tisíc korun 

 

 

 
 

 

 

Dar ve výši  

10 000,- Kč*  

(deset tisíc korun) 

 

Dar  

v libovolné výši  
– částku je třeba zvolit 

Dar ve výši  

20 000,- Kč* 

 (dvacet tisíc korun) 

 

Dar ve výši  

50 000,- Kč* 

(padesát tisíc korun) 

 

 

 

 

*Před odesláním si výši platby zkontrolujte. Za odeslání daru v jiné výši než skutečně zadané a 
provedené nenese obdarovaný odpovědnost.    


