
DAROVACÍ SMLOUVA 
 

 
 

I. 
 
Účastníci smlouvy: 
 
Dárce 
 název:   
 sídlo:  

zastoupený:  
   
bankovní spojení:  
IČ:  
DIČ:  
 
Společnost je zapsána  
 

a 
 

Obdarovaný 
název:   Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková 

    organizace 
 sídlo:              Bakalovo nábřeží 8/8, 639 00 Brno 

zastoupený:                 PhDr. Yvetou Gašparcovou 
 ředitelkou školy 

osoba pověřená jednáním:   PhDr. Yveta Gašparcová 
bankovní spojení: KB,a.s. č.ú. 33836621/0100 
  var. symbol:  48512681 
IČO:  48512681 
 
 
Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,  příspěvková organizace je zapsaná v OR, vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 195 

 
uzavírají dle občanského zákoníku v platném znění tuto darovací smlouvu: 

 

II. 
Dárce daruje obdarovanému  ………........................................................................................... 
v ceně ………………………… Kč (slovy: ………………….  korun českých) jako dar 
účelově určený, ve smyslu zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění. Dar je využit pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory 
mládeže ve smyslu § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, v platném znění. 

 

 

 



III. 
Obdarovaný dar se souhlasem zřizovatele přijímá a zavazuje se poskytnutý  dar použít k účelu 
uvedenému v článku II. Bere na vědomí, že v případě porušení tohoto ustanovení je povinen 
dar vrátit. Dárci přísluší právo kontroly použití daru. Zřizovatel poskytl příspěvkové 
organizaci svůj souhlas rozhodnutím Rady městské části Brno – střed ze dne …...  . 

 

 

IV. 
Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a bez nátlaku. 

 

 

V. 
V případě, že obdarovaný nepoužije jemu poskytnutý dar …………………………………. 
v souladu s článkem II. této smlouvy, má dárce právo od této smlouvy odstoupit písemným 
oznámením zaslaným obdarovanému doporučeným dopisem a žádat vrácení daru. Odstoupení 
je účinné ode dne doručení doporučeného dopisu sdělujícího tuto skutečnost obdarovanému 
nebo okamžikem uložení zásilky pro obdarovaného na poště (není-li obdarovanému možno 
doručit osobně). 
 
 

VI. 
1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních z nichž každá strana obdrží po jednom 

výtisku. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
3. Nedílnou  součástí této  darovací  smlouvy je  doklad o převzetí a použití   daru ve smyslu  
      § 20,  odst. 8 zákona č. 586/1992, o daních  příjmů ve znění pozdějších předpisů.     
      Základní škola Brno, příspěvková organizace - příjemce  daru -  se zavazuje, že 

po obdržení  daru  zašle obratem  vyplněný a potvrzený doklad o převzetí a použití daru. 
  

 

V  Brně dne ...................                                        V Brně dne ........................ 

 

 

 

……………………………….                               ………………………..                   
Základní škola Brno                                                       
PhDr. Yveta Gašparcová                                           
ředitelka školy                                                                
 
 
 
 


