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Krajský úřad 

Číslo dárce:  
Číslo obdarovaného:  
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Dárce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka  

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Karel Giampaoli, vedoucí oddělení sociální práce 

odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
E-mail/telefon: giampaoli.k@kr-ustecky.cz/475 657 477 
(dále jen „dárce“)  

a 

Obdarovaný:  
Název/Jméno: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
Sídlo/Bydliště: Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 
Zastoupený: manažerkou charitativních projektů 

manželů Tykačových (zmocněnec viz příloha č. 2 této 
smlouvy) 

IČ/Datum narození: 
DIČ: CZ24231509 
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 888555999/5500 
Zástupce pro věcná jednání: Jana Skopová, manažerka charitativních projektů manželů 

Tykačových 
E-mail/telefon: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1003, 
pod sp. Zn O 1003 
(výpis z rejstříku obecně prospěšných společností tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 
(dále jen „obdarovaný“)  
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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DAROVACÍ SMLOUVU: 

 
 
I. 

Předmět daru 

Předmětem daru je peněžní částka ve výši 900 000,- Kč (dále jako „dar“).  
 

II. 
Projevy vůle 

1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této 
smlouvě přijímá.  

2. Dárce přikazuje obdarovanému dar použít výhradně za účelem podpory aktivit projektu 
Obědy pro děti. Darované finanční prostředky poslouží k úhradě obědů ve školních 
jídelnách pro potřebné děti. Obdarovaný se zavazuje, že dar užije pouze k účelu, 
k němuž byl darován.  

3. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než přikazuje dárce, je obdarovaný 
povinen dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita 
neoprávněně k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dárcem 
obdarovanému po porušení příkazu obdarovaným. 

 

III.  
Ostatní ujednání 

1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. 888555999/5500 vedený 
u Raiffeisenbank a.s. 

2. Obdarovaný poskytne dárci informaci o využití daru na stanovený účel a vyúčtování 
daru v termínu do 31. 12. 2019. 

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. ……………. ze dne...........  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.  

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími 
hospodaření územních samosprávných celků. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Obdarovaný prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 



 

strana 3 / 3 

osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky 
ID rtc24gx. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

V. 
Podpisy smluvních stran 

Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 

V …………….. dne ………………… 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Dárce 
Ústecký kraj 
 

Obdarovaný 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností 
Příloha č. 2 – Plná moc 
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Výpis
z , vedenéhorejstříku obecně prospěšných společností

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka O 1003

Datum vzniku a zápisu: 12. října 2012
Spisová značka: O 1003 vedená u Městského soudu v Praze
Název: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Sídlo: Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 242 31 509
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně
prospěšných služeb:

zprostředkování rekvalifikačních kurzů a pracovních míst
sociální pomoc osamělým osobám pečujícím o nezletilé děti, které jsou v 
nepříznivé osobní nebo sociální situaci 
přechodné ubytování pro studenty
pomoc dětem po opuštění dětských domovů, zejména se zapojením do 
pracovního procesu, obstaráváním bydlení, zlepšováním kvality života dětí, 
všestrannému rozvoji dětí    
pomoc sociálně slabým studentům při dalším vzdělávání 
vzdělávací programy pro pracovně nezařazené osoby po opuštění dětských 
domovů a sociálně slabé 
pomoc matkám samoživitelkám při zajištění bydlení, pomoc s péčí o nezletilé děti 
a poskytnutí jednorázové podpory
provozování dotovaného bydlení osobám, které se bez svého zavinění ocitnou v 
tíživé situaci
program dodávání obědů pro děti do základních škol
pořádání charitativních bazarů
zprostředkování právního poradenství
ostatní sociální aktivity a výpomoc, odsouhlasené správní radou

Statutární orgán - ředitel:
ředitel:

 

Počet členů: 1
Správní rada:

předseda správní
rady:

 

člen správní rady:
 

člen správní rady:
 



oddíl O, vložka 1003
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Počet členů: 3
Způsob jednání: Ředitel podepisuje za obecně prospěšnou společnost tak, že k napsanému nebo 

vytištěnému názvu obecně prospěšné společnosti připojí svůj podpis a označení 
" ředitel". 

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:

 

člen dozorčí rady:
 

člen dozorčí rady:
 

Počet členů: 3
Zakladatel:






