DAROVACÍ SMLOUVA
Uzavřená podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Fyzická osoba
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Bankovní spojení/číslo účtu:
Právnická osoba/Osoba samostatně výdělečně činná
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ (pokud je plátcem DPH):
Statutární orgán:
Bankovní spojení/číslo účtu:
(jako dárce)
a
Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice
se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob MK, číslo evidence: 8/1-00-740/2014-7847
IČ: 02631008
Zastoupena: MUDr. Bc. Michalem Hrnčiarikem, předsedou
Bankovní spojení/číslo účtu: FIO BANKA 110218588/2010; variabilní symbol: 115
(jako obdarovaný)
Společně též jako „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu:
I.
Obdarovaný prohlašuje, že je právnickou osobou podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích
a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů a má právní subjektivitu, přičemž
finanční prostředky, které jsou předmětem daru podle této smlouvy, se zavazuje použít k účelům
specifikovaným v čl. II. této smlouvy.

II.
Dárce dobrovolně daruje Katolické asociaci nemocničních kaplanů v České republice finanční
částku ve výši Kč ………,-; slovy: ………………………………………………korun českých
jakožto účelově určený dar na podporu hlavní činnosti obdarovaného, přičemž čerpání
prostředků poskytnutých tímto darem není časově omezeno. Obdarovaný tento dar do svého
vlastnictví přijímá.
III.
Finanční dar ve výši …………….,- Kč bude složen neprodleně po podpisu této smlouvy
v hotovosti na pokladně obdarovaného nebo formou bezhotovostního bankovního převodu zaslán
na účet Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice č. 110218588/2010,
vedeného u FIO BANKY. Variabilní symbol pro bezhotovostní převod daru je: 115.
IV.
1. Tuto smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou
postupně číslovaných smluvních dodatků.
2. Právní režim této smlouvy, jakož i otázky ve smlouvě neupravené, se řídí ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly a s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že jejímu obsahu
bezezbytku porozuměly. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání a smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a určitou vůli. K uzavření
smlouvy dochází svobodně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Výše uvedené
stvrzují smluvní strany svými podpisy
V Praze dne

……………………………….

……………………………………

dárce

obdarovaný

