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Příloha č. 1 

DAROVACÍ SMLOUVA  
 

(Smlouva o bezúplatném převodu a nabytí majetku (movitých věcí ) pro zřizovatele  
uzavíraná dle §27 odst.6 věty první zákona č.250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Smluvní strany 

Dárce – jeho údaje jsou uvedeny ve formuláři objednávky E-stravenky, kterou vyplnil na E-shopu  
(dále „Dárce“) 

 
a 
 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace 
sídlo:  Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava 
IČO:  00373249   
DIČ:  CZ00373249  
zastoupena: ředitelem Mgr. Jiřím Novákem 
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014 
zřizovatel: statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
(dále „Zoo Ostrava“) 

uzavírají tuto smlouvu: 

Obsah smlouvy 

Čl. I 

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem peněžních prostředků ve výši odpovídající ceně  E-stravenky/               
E-stravenek, které objednal na E-shopu Zoo Ostrava (dále též jen „dar“). 
 
Čl. II 
 
Zoo Ostrava prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Ostrava a dle ust. § 27 
odst. 6 věty první zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, nabývá dar pro svého zřizovatele. K nabytí daru uvedeného v čl. I této smlouvy zřizovatelem není 
nutný jeho předchozí písemný souhlas. 
 
Čl. III 
 
1. Dárce touto smlouvou uzavíranou se Zoo Ostrava bezplatně převádí vlastnické právo k daru uvedenému 

v čl. I této smlouvy na statutární město Ostrava a Zoo Ostrava tento dar přijímá, a to pro svého zřizovatele 
a do jeho vlastnictví. Na základě této smlouvy tedy nabývá vlastnické právo k převáděnému majetku výše 
uvedený zřizovatel Zoo Ostrava. 

2. Podle zřizovací listiny Zoo Ostrava, ve znění jejich dodatků, je dar nabytý zřizovatelem Zoo Ostrava na 
základě této smlouvy svěřen Zoo Ostrava k hospodaření. 

3. Zoo Ostrava se zavazuje použít dar na financování výdajů nezbytných pro provoz a fungování Zoo 
Ostrava, tedy na nákup krmiva, veterinární péči a léčiva, chov zvířat a péči o ně a na údržbu areálu.  
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Čl. IV 
 
1. Dárce prohlašuje, že dar uvedený v čl. I této smlouvy nemá žádné vady právní ani faktické, které by dárci 

byly známy. 
2. K nabytí vlastnického práva k daru zřizovatelem Zoo Ostrava ve smyslu čl. III odst. 1 této smlouvy dojde po 

nabytí účinnosti této smlouvy uhrazením peněžních prostředků dárcem na účet Zoo Ostrava. 
 
Čl. V 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. 
2. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním, tuto smlouvu uzavřely 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že si každá 
z nich před podpisem smlouvy tuto přečetla a porozuměla celému jejímu obsahu. 

3. Tato smlouva a Obchodní podmínky obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný 
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně.  Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

5. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postupovat. 
6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či 
odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 NOZ, který stanoví, že marné uplynutí 
dodatečné lhůty k plnění má za následek odstoupení od této smlouvy bez dalšího. 

8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ. 

9. Zoo Ostrava je oprávněna od této smlouvy odstoupit a dar vrátit v případě, kdy dárce nepřiměřeným 
způsobem zasahuje do činnosti Zoo Ostrava nebo poškozuje její dobré jméno nebo nechce být Zoo Ostrava 
spojována s dárcem s ohledem na jednání dárce. 
 

Čl. VI 

1. Tato smlouva je uzavřena elektronicky, a to postupem popsaným v Obchodních podmínkách, jejichž 
přílohu tato smlouva tvoří. 

2. Další podmínky bezúplatného převodu daru dle této smlouvy, a to zejména způsob provedení platby, účel 
užití peněžních prostředků, dodání E-stravenky a další jsou sjednány v Obchodních podmínkách, jejichž 
přílohu tato smlouva tvoří. Dárce prohlašuje, že jsou jí tyto Obchodní podmínky známy a souhlasí s nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


