
darovací smlouva 
 
 
Obdarovaný : Spolek Matyáš  
Zastoupen : Jarmilou Káparovou, předsedou spolku 
IČ : 019 27 434 
Sídlo : č. p. 213, 373 22 Ločenice 
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném KS České Budějovice v oddíle L, vložce 7419 
(dále jen obdarovaný) 
 
a 
  
Dárce  

IČ / Dat. Narození  

Sídlo / Bydliště  

 
Zastoupený  
Kontaktní telefon  
Kontaktní email  
Zápis ve veřejném či 
jiném rejstříku 

 

(dále jen dárce) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne tuto 
 

darovací smlouvu 
 

Preambu le  
Spolek Matyáš byl založen za účelem 

 Podpory rodin, kamarádů a dětí s metabolickým či jiným vzácným onemocněním. 
 Podpory zajištění pravidelných kontrol v nemocničních zařízeních, zejména v nemocnici Karlov v Praze. 
 Organizace charitativních akcí s tím spojených. 

 
I. 

1. Dárce daruje obdarovanému v souladu s touto smlouvou finanční částku ve výši ..............................…… korun českých),       
a to za účelem podpory rodin s dětmi se vzácnými onemocněními a dětské  
a dorostov® oddŊlen² 1. L®kaŚsk® fakulty Univerzity Karlovy.  Obdarovaný tímto dar přijímá. 

2. Částka uvedená v předchozím odstavci byla vyplacena při podpisu této smlouvy v hotovosti. Dárce uhradí darovanou 
částku na bankovní účet obdarovaného č. ú. 115-5677360297/0100 do 14 dnů od podpisu této smlouvy. V případě, že 
nedojde k úhradě darované částky do 14 dnů, tato smlouva se zrušuje. 

 
II. 

1. Obdarovaný se zavazuje uvedený finanční dar použít v souladu s touto smlouva a na uvedený účel. Dárce je oprávněn 
se přesvědčit o použití daru na stanovený účel.  

2. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně, s darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného. 
 

III. 
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech pro každého z účastníků jeden.  
2. Účastníci (případně jejich zástupci) zároveň prohlašují, že jsou svéprávní, a že právní jednání spojené s uzavřením 

této smlouvy učinili svobodně a vážně, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli a souhlasí s jejím 
obsahem a na důkaz toho jí vlastnoručně podepisují. 

 
V Ločenicích dne………………........ 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Jarmila Káparová  
 předseda Spolku Matyáš 


