
Darovací smlouva o účelově určeném peněžním daru 
 

I. 
Strany smlouvy 

Pan/paní: ____________________________ 

datum narození: _______________________ 

trvale bytem: ______________________________________________________ 

(dále jen jako „Dárce“) na straně jedné 

 

a 

 

Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace 
IČO: 00100617, DIČ: CZ00100617 
se sídlem Horní náměstí 424/23, 772 00 Olomouc 
zapsaná v ObchR vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 1015, 
zastoupená Jonášem Harmanem, ředitelem 

(dále jen jako „Moravská filharmonie“) na straně druhé. 

(Strany smlouvy společně dále jen „Strany“, samostatně též „Strana“.) 

 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

(1) Předmětem smlouvy je ujednání darovací smlouvy o účelově určeném peněžitém daru. 

(2) Účelem smlouvy je umožnit realizaci účasti soukromých osob na obecném dobru kulturním, projevem 
jejich osobního vztahu k dané kulturní institucí a její podpoře, když peněžité dary jsou tradičním prostředkem 
uznání významu té, které instituce, v daném případě Moravské filharmonie. 

 

III. 
Základní ujednání o darování 

(1) Dárce se zavazuje na základě této na Smlouvy převést do vlastnictví Moravské filharmonie za účelem 
darování, tedy jako dar, peněžitou, částku _______________,- Kč (dále jen jako „Dar“). Dárce Dar určuje 
pro užití Moravskou filharmonií pro účel: Podpora koncertní činnosti MFO. 

(2) Moravské filharmonie, zastoupená ředitelem, shora učiněnou nabídku Daru, do vlastnictví Moravské 
filharmonie, s vědomím účelovosti Daru, přijímá. 

 

IV. 
Odevzdání a převzetí Daru 

(1) Podle této Smlouvy, je Dárce zavázán k odevzdání Daru Moravské filharmonii do vlastnictví dnem nabytí 
účinnosti této Smlouvy. 

(2) K odevzdání a převzetí Daru do vlastnictví Moravské filharmonii, dojde bez dalšího účetním převodem 
darované částky z depozita vedeného Moravskou filharmonií, do kterého byla darovaná částka zálohově 
Dárcem složena, před podpisem této Smlouvy. 

(3) Ohledně případné možnosti odvolání Daru, platí právní režim ustanovení Občanského zákoníku 
(z. č. 89/2012 Sb., v platném znění). 

 



 

V. 
Ustanovení závěrečná 

(1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami (tj. podpisem Smlouvy poslední 
Stranou). 

(2) Strany tímto vylučují použití ustanovení § 2059 Občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění) na ujednání této Smlouvy.  

(3) Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré 
předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Stranami, týkající se předmětu této Smlouvy. Strany tímto 
prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat 
za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

(4) Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. 
Změna této Smlouvy v jiné, než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv 

(5) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopisu 
s platností originálu. 

(6) Jednající za Strany podpisem této listiny prohlašují, že se s obsahem Smlouvy přečtením seznámili, jejímu 
obsahu porozuměli a na důkaz souhlasu s ním tuto listinu na základě své svobodné vůle a nikoli v tísni 
podepisují. 

 

V Olomouci dne _______________ 

 

 

 

__________________________ 
Dárce 

__________________________ 
Moravská filharmonie 
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