
Cordatum Praha z. s.
Písecká 9/1968
130 00 Praha 3
IČO: 22868208

www.cordatum.cz

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY NA FINANČNÍ ČI MATERIÁLNÍ DAR
(smlouva může být po vzájemné dohodě rozšířena či doplněna)

Darovací smlouva
uzavřená dle Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Jméno fyzické osoby:  ……………………….....................
Bydliště:  …………………………………….
Datum narození:  …………………………………….
Číslo účtu:  ………………………………….....

nebo alternativně

Název právnické osoby: ……………………….....................
Sídlo: …………………………………….
IČ: …………………………………….
Číslo účtu: …………………………………….
Zastoupená: ………………………………….....

jako dárce na straně jedné (dále jen „dárce“)

a

Cordatum Praha, z. s.
Písecká 1968/9
130 00 Praha 3
IČO: 22868208
DIČ: CZ22868208
Bankovní spojení: 2800070444/2010 (Fio Banka)

zastoupené Blankou Pytlíčkovou (předseda)

jako obdarovaným na straně druhé (dále jen „obdarovaný“).

http://www.cordatum.cz/


Preambule
Cordatum Praha je zapsaný spolek založený dne 18. 5. 2010, řádně registrovaný  pod Spisovou 
značkou L 21575 vedené u Městského soudu v Praze. Cordatum Praha, z. s. je provozovatelem 
webových stránek www.poradna-lasky.cz, které jsou bezplatnou anonymní internetovou poradnou 
pro mladé a dospívající. Prostředky získané z poskytnutí finančního daru budou užity pro chod 
spolku a na provoz internetové poradny.

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je bezúplatné poskytnutí peněžních prostředků ve výši ………… ….....Kč.
(alternativně Předmětem smlouvy je poskytnutí věci …….........v hodnotě…............... Kč)

(dále jen „dar“).

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem daru.
2. Dárce poskytuje dar obdarovanému dobrovolně a ze své svobodné vůle a bez jakéhokoli
nátlaku.

II. Předání daru
Dar bude poukázán bezhotovostním převodem na účet obdarovaného č. 2800070444/2010 u Fio
Banky do ….......... dnů od podepsání této smlouvy.
(alternativně předán obdarovanému do 5 dnů od podpisu smlouvy)

III. Účel smlouvy
Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se použít tento dar na činnost spolku dle jeho stanov.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli, vznikla bez
jakéhokoliv nátlaku a že jsou s jejím obsahem a závazky z ní plynoucími v plném rozsahu
srozuměny. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne …..................... V …………… dne.....................

……………………………… ……………………………….
Obdarovaný Dárce

       Blanka Pytlíčková      ….......................................
              (předseda)
     Cordatum Praha, z.s.      ….......................................


