
Darovací smlouva  
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu §  628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanského 
zákoníku) uzavřeli: 
 
Dárce: 

 
Právnická osoba: 
Fyzická osoba: 
Se sídlem:     Zastoupená: 
IČO:     Bankovní spojení: 
(dále jen dárce) na straně jedné 

 
a 

 
Obdarovaný: 

 
Mateřská škola září s.r.o. se sídlem: Americká 576/28 

460 07 Liberec 3 
 
IČO: 28689852  
jednající jednatelem společnosti: Janou  Bradáčovou 
 bankovní spojení:  43-3726230247/0100 Komerční banka a.s 
dále jen obdarovaný) na straně druhé 

 
v tomto znění: 

 
 

1. Obdarovaný je právnickou osobou – společnost s ručením omezeným, zaměřeným na podporu 
vzdělávání dětí a kulturní aktivity ( podpora rozvoje alternativního školství,  mateřské a základní 
školy s prvky alternativních forem výuky). 

2. Dárce se seznámil s činností obdarovaného a projevil zájem obdarovaného podpořit formou 
finančního přípěvku – daru ve výši ……………………..………………… Kč (slovy 
……………………………………………………………….……… ). 

3. Tento dar:  
a) bude poukázán na účet obdarovaného, uvedený v záhlaví této smlouvy, do ………… 

dnů ode dne podpisu této smlouvy / 
b) byl poskytnut v hotovosti při podpisu této smlouvy, když obdarovaný převzetí 

darované částky podpisem této smlouvy potvrzuje. 
4.  Obdarovaný tento dar s díky přijímá a zavazuje se jej použít výlučně pro rozvoj práce s dětmi /(a 

dle přání dárce výhradně pro účely ……………………). Pokud obdarovaný použije dar k jiným 
účelům, je dárce oprávněn domáhat se vrácení daru.  

5. Dárce je vzhledem k charakteru činnosti obdarovaného oprávněn uplatnit tento dar v souladu 
s ustanovením § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.  o dani z příjmu pro odečet ze základu daně 
z příjmu. 

6.  Smluvní strany prohlašují, že si darovací smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že 
smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že jejich smluvní volnost nebyla ničím omezena. Na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 
V ………………………………………. dne …………………………………….. 
 
 
………………………………………………   ………………………………………… 
dárce         obdarovaný 


