
Darovací smlouva – PATRON, z. s. – 2. ročník školního roku 2015/2016 
 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
 

uzavřená podle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„smlouva“ a „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
jméno a příjmení:     ………………………….…….………………................…. 

adresa:                       ………………………………………………………………  

rodné číslo:                ………………………..…..………….…….…….………….  

číslo účtu:                  ……………….……….…….……….….……………………  
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
název:  PATRON, z. s. 
adresa:  Předškolní 5/420, 148 00 Praha 4 - Kunratice  
IČO:  22693475 
DIČ:  CZ22693475 
zastoupené: Kateřina Círová 
(dále jen „obdarovaný“) 
 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Dárce dobrovolně přenechává na základě této smlouvy obdarovanému finanční dar …………… Kč, 
slovy ………………………………………… korun českých na účel uvedený v čl. III. Obdarovaný 
tento dar dobrovolně přijímá. 

2. Součástí finančního daru uvedeného v bodě 1. tohoto článku je finanční dar 200 Kč, slovy dvě stě 
korun českých na účel uvedený v čl. III bodě 2. 

3. Dárce se zavazuje, že finanční dar uvedený v bodě 1. tohoto článku převede z bankovního účtu 
dárce na bankovní účet obdarovaného vedený u KB a.s. Praha Kunratice - č. ú.: 43-5003550297/0100, 
specifický symbol 222, variabilní symbol ......................., a to následně označeným způsobem: 

A jednorázově, do patnácti dnů po podpisu smlouvy. 

B ve dvou rovnocenných částech daru uvedeného v bodě 1. tohoto článku, kdy první z nich 
převede do patnácti dnů po podpisu smlouvy, druhou pak ke dni 15. ledna 2016. 

 
C 

ve čtyřech rovnocenných částech daru uvedeného v bodě 1. tohoto článku, kdy první z nich 
převede do patnácti dnů po podpisu smlouvy, následující pak k 15. září 2015, 15. lednu 
2016 a 15. březnu 2016. 

D v deseti rovnocenných částech daru uvedeného v bodě 1. tohoto článku, kdy první z nich 
převede do patnácti dnů od podpisu smlouvy a další pak vždy k 15. dni měsíce 
následujícího po měsíci, kdy byla poskytnuta první část tohoto daru. 

4. Není-li způsob poskytnutí daru podle bodu 3. tohoto článku označen, poskytne dárce finanční dar 
podle způsobu A. 
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III. 

Účel smlouvy 

1. Dárce přenechává dar uvedený v čl. II obdarovanému za účelem financování párové výuky ve třídě 
2. ročníku ve školním roce 2015/2016 v Základní škole Kunratice. 

2. Dárce přenechává část daru uvedeného v čl. II bodě 2. obdarovanému za účelem poskytnutí odměny 
za vedení projektu párové výuky ve třídě 2. ročníku ve školním roce 2015/2016 v Základní škole 
Kunratice. 

3. Obdarovaný se zavazuje, že použije dar výhradně k účelu uvedenému v bodě 1. a 2. tohoto článku 
smlouvy. V případě, že obdarovaný dar nevyužije k účelu uvedenému v bodě 1. tohoto článku 
smlouvy, je povinen neprodleně dar vrátit. 

4. Dále se obdarovaný zavazuje, že bude informovat dárce o konkrétním způsobu využití daru 
prostřednictvím internetových stránek Základní školy Kunratice. 

 

IV. 

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 výtiscích o dvou listech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po 
jednom výtisku. 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně 
nevyhovujících podmínek. 
 

 

V Praze dne …..………..……..…. 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………......………… 
        podpis (razítko) dárce 
 

  PATRON, z. s.     ……….......……………………………  
 Kateřina Círová      jméno a příjmení dárce  
    
 
 


