
DAROVACÍ SMLOUVA 
 

SMLUVNÍ STRANY: 

Firma/ Osoba  

se sídlem  

IČO/ rodné číslo  

bankovní spojení  

Jejímž jménem 
jedná 

 

 
(dále jen "dárce") 

 
a 

 

Společnost Klubíčko Beroun, z.ú. 

se sídlem Damilská 172, 266 01 Tetín 

IČO 241 51 262 

bankovní spojení Transparentní účet u FIO banky, číslo účtu  2600168295/ 2010 

Jejímž jménem 
jedná 

Alena Pecková, ředitelka a statutární orgán neziskové organizace 

Klubíčko Beroun, z.ú. 

 
(dále jen "obdarovaný") 

 
uzavírají podle ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku tuto 

 

darovací smlouvu 



 

Výše uvedený dárce se zavazuje, že: 
 

1. Daruje Klubíčko Beroun, z.ú. v hotovosti finanční částku ve 
výši:  Kč== 

Uvedený finanční dar bude Klubíčku Beroun, z.ú. předán do ______________________________ 

2. Převede jednorázově na účet Klubíčko Beroun, z.ú. 
číslo účtu 2600168295/ 2010 částku ve výši:  Kč== 

Uvedený finanční dar bude Klubíčku Beroun, z.ú. zaslán do ______________________________ 

3. Převede opakovaně každý měsíc na účet Klubíčko Beroun, z.ú. 
č.ú – 2600168295/ 2010 finanční částku ve výši:  Kč== 

Uvedený finanční dar bude zasílán pravidelně – 1x měsíčně v období 

od ______________ do ______________, tj. celkem za rok 2017 _____________ Kč== 

4. Věnuje Klubíčko Beroun, z.ú. věcný dar –v hodnotě  Kč== 

Uvedený věcný dar bude Klubíčku Beroun, z.ú. předán do ___________________________ 

5. Poskytne Klubíčko Beroun, z.ú.  službu/ slevu za poskytnutí 
služby v hodnotě  Kč== 

Uvedená služba bude Klubíčku Beroun, z.ú. poskytnuta do _______________________________ 

Celková hodnota daru za rok 2017 činí  Kč== 

 

6. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se ho použít výhradně v souladu s účelem daru dle č. 9 této 

smlouvy. 

7. Uvedený dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. 

8. Uvedený dar bude použit na podporu hlavních činností obecně prospěšné společnosti Klubíčko 

Beroun, z.ú.  

9. Další smluvní ujednání: 

Po použití bude/nebude dárcům finanční dar vyúčtován. 

 
 

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních stran. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném ujednání na základě svobodné a vážné vůle a prohlašují, že 

smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

12. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 

 

Dárce  Alena Pecková 

Statutární orgán obdarovaného  

 

V                              , dne             2017 

  

V                              , dne             2017 
 


