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DAROVACÍ SMLOUVA 

Smluvní strany: 

Dárce: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Obdarovaný: PARENT PROJECT, z.s., IČO 26540401, Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice 
 Spisová značka L 4396 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 zastoupený Ing. Jitkou Reineltovou, předsedkyní spolku  

uzavírají v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění tuto 
smlouvu darovací: 

1. Předmět smlouvy 

1.1  Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému dar na uskutečnění cílů zapsaného spolku dle platných 
stanov:  

a) finanční podpora výzkumu svalové dystrofie Duchenne/Becker nebo 
b) uhrazení nákladů spojených se získáváním, překladem a vytištěním informačních materiálů pro 

rodiče a lékaře nebo 
c) příspěvek na odbornou lékařskou péči (specializovaná ordinace, zdravotní, rehabilitační či 

didaktické pomůcky) nebo  
d) příspěvek na uhrazení provozních nákladů zapsaného spolku, 

a to formou: 
a) finančního příspěvku ve prospěch účtu zapsaného spolku číslo: 1338146001/5500  

částku ………………………………… korun českých, slovy:  …………………………………………………… 
b) věcného daru (jeho specifikace a finanční ohodnocení):  …………………………………………………… 
c) hotovostí …………………………… korun českých, slovy:  …………………………………………………… 

1.2 Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej využít v souladu se shora uvedeným účelem 

2. Ostatní ustanovení 

2.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012, občanský 
zákoník, v platném znění. 

2.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

2.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

P A R E N T   P R O J E C T, z.s. 
Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice, IČO: 26540401 

Spisová značka L 4396 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
telefon: 776 001 206, e-mail: parentproject@parentproject.cz 
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2.4 Tato smlouva slouží, mimo jiné, dárci pro účely daňového přiznání daně z příjmu  
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí,  
a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho pod ní připojují své podpisy. 

V…………………………………….dne……………………..20……… 

 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
 Dárce (razítko a podpis) Obdarovaný (razítko a podpis) 


