
Darovací smlouva 

podle §2055-2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

1. Klub přátel školy Květňák z.s.

sídlem Květnového vítězství 1554, Praha 4

IČ 26649578

zastoupen xxxx, předsedou spolku

(dále jen „Dárce“) na straně jedné

a 

2. Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 
sídlem Květnového vítězství 1554, Praha 4

IČ 47611863

zastoupena Mgr. Pavlem Kopečným, ředitelem školy 
(dále jen „Obdarovaný“) na straně druhé

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto

darovací smlouvu 

Článek 1  

Předmět smlouvy 

1. Dárce na základě této smlouvy dobrovolně přenechává obdarovanému finanční částku 88 

000,- Kč, slovy osmdesát osm tisíc Kč, (dále jen „dar“) a obdarovaný tento dar dobrovolně 
přijímá.

2. Výše uvedená finanční částka bude převedena z bankovního účtu dárce na bankovní účet 
obdarovaného vedený u xxx, variabilní symbol, do 5 dnů po podpisu této smlouvy.

Článek 2 

Účel smlouvy 

1. Dárce přenechává dar obdarovanému na náklady spojené s pořádáním preventivních

programů ve škole.

2. Obdarovaný se zavazuje, že použije dar výhradně ve prospěch žáků Základní školy, Praha

4, Květnového vítězství 1554 a bude o tomto informovat dárce.

3. Obdarovaný prohlašuje, že zváží možnost vhodného způsobu poděkování dárci. Dárce s

tímto projevem vůle obdarovaného souhlasí.



Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny,

se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, obou s platností originálu, přičemž

každá strana obdrží při podpisu jedno vyhotovení.

3. Obdarovaný je povinen vydat dárci na jeho žádost doklad o přijetí daru a poskytnou dárci

součinnost při uplatnění nezdanitelné částky (hodnoty daru) ze základu daně.

4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli jí po

vzájemném projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za

nápadně nevyhovujících podmínek.

V Praze dne 20.12.2022 V Praze dne 20.12.2022 

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

dárce obdarovaný 


