Darovací smlouva
Smluvní strany
Organizace: ………….
IČO: …………….DIČ:……..
Se sídlem:…………….
Zastoupená:……………………………………
na straně jedné (dále jen dárce)
a
Organizace: Dobrý skutek z.s.
IČ: 26996308, DIČ: CZ26996308
Se sídlem: Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň
bankovní spojení: 500 500 5006 / 2010
Zastoupená: Dominikou Morgenšternovou na základě plné moci
na straně druhé (dále jen obdarovaný)
uzavřeli dnešního dne měsíce a roku tuto
darovací smlouvu
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I.
Předmětem
této
smlouvy je
finanční
obnos
ve
výši
…………...Kč
……………………………. korun českých), který je ve vlastnictví dárce, (dále jen „dar“).

(slovy

II.
Dárce se na základě této smlouvy zavazuje darovat obdarovanému bankovním převodem na
shora uvedený účet obdarovaného shora uvedený dar, a to do 15-ti dnů ode dne platnosti a
účinnosti této smlouvy, a obdarovaný se zavazuje tento dar přijmout a použít k následujícímu
účelu:
………………..
Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se, že jej použije výhradně k výše uvedenému účelu,
pro který byly tyto prostředky určeny.
V případě, že by dar pro dárcem určený účel z jakéhokoli důvodu prokazatelně nebylo možné
použít nebo v případě, že k datu poskytnutí daru již byla finanční potřeba na účel, na nějž byl
dar poskytnut, naplněna, zavazuje se obdarovaný dar dárci vrátit.
V případě, že k datu poskytnutí daru dosud nebyla finanční potřeba na účel, na nějž byl dar
poskytnut, naplněna, avšak do jejího naplnění zbývá částka, jejíž výše nedosahuje výše daru, je
obdarovaný oprávněn přijmout na účel, na nějž byl dar poskytnut, pouze část daru odpovídající
výši částky zbývající do naplnění finanční potřeby tohoto účelu. Zbývající část daru se
v takovém případě obdarovaný zavazuje dárci vrátit.
Dárce je oprávněn požadovat po obdarovaném vyrozumění o použití daru a obdarovaný je
povinen toto vyrozumění dárci poskytnout.
III.
Dárce i obdarovaný prohlašují, že si tuto darovací smlouvu před podpisem přečetli, že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

V ……………………. dne ……………..

V ……………………. dne ……………..

…………………………………………….
Dárce (podpis)

…………………………………………….
Obdarovaný Dobrý skutek, z.s.(podpis)

