
DAROVACÍ SMLOUVA  
uzavřená dle ust. § 2055 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

Dárce 

Název:  

IČO:  

Sídlo:  

Zastoupena:  

Zapsána:  

a  

Obdarovaný  

Název a sídlo: Klub angažovaných nestraníků (dále jen „KAN“), Klínecká 1224/14, 152 00 Praha 5 

IČO: 00539996  

Zastoupena: Ing. František Laudát – předseda KAN,    Bc. Marcel Miška – místopředseda KAN 

Bankovní účet: 50001968/2010, transparentní bankovní účet vedený u Fio banky, a.s. 

I.  
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžitého daru ve výši ………..…………………………………..Kč,  

slovy: …………………………. ……………………………………………………….korun českých (dále jen „dar“).  

2. Dar je poskytnut na činnost KAN dle stanov KAN.  

II.  
Prohlášení smluvních stran 

1. Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarovanému výše uvedený dar a obdarovaný dar přijímá. Dárce poskytne 

dar převodem na výše uvedený účet, není-li to v rozporu s právními předpisy.  

2. Dárce prohlašuje, že dar poskytuje obdarovanému dobrovolně a nespojuje s jeho poskytnutím žádný nárok, svůj ani třetí 

osoby, na protislužbu či jakékoli jiné protiplnění ze strany obdarovaného.  

3. Dárce prohlašuje, že dar není v rozporu s platnými právními předpisy, zejm. § 18 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., ani dobrými 

mravy.  

4. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje přijetí daru a prohlašuje, že ho použije k dárcem určeným účelům.  

III.  
Závěrečná ujednání 

1. Dárce prohlašuje, že osobní údaje, které poskytl obdarovanému, jsou úplné a pravdivé. Dárce uděluje obdarovanému 

souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem naplnění předmětu této smlouvy a splnění povinností, které obdarovanému 

ukládají platné právní předpisy, zejm. za účelem uvedení údajů ve výroční zprávě, předkládané v souladu se zákonem č. 

424/1991 Sb., a k jejich zveřejnění na výše uvedeném transparentním účtu obdarovaného. Dárce bere na vědomí svá práva 

podle čl. 15-22, čl. 34 a čl. 77 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a Zásady ochrany osobních údajů 

zveřejněné obdarovaným na www.kan.cz.  

2. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost podpisem oběma smluvními stranami.  

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží dárce a jeden obdarovaný.  

4. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že je smlouva projevem jejich svobodné a vážné vůle, a že jejímu obsahu 

rozumí a souhlasí s ním.  

 

 

V ……………………………… dne ………………………   V ……………………………… dne …………………………  

 

 

……………………………………………………………….  ………………………………………………………………….  

      dárce             obdarovaný  

 

Potvrzená darovací smlouva Vám přijde zpět až po uhrazení částky na bankovní účet číslo 50001968/2010,  

variabilní symbol: 0 

Dovolujeme si Vás upozornit, že dle zákona č. 424/1991 Sb. je každý dárce při provedení příkazu povinen uvést do zprávy pro 

příjemce účel transakce a dále uvede své jméno a příjmení. Ve vašem případě se tedy jedná o následující údaje:  

DAR,  název firmy 

V případě, že neuvedete v plat. příkaze účel platební transakce, vystavujete se riziku pokuty podle zákona č. 424/1991 Sb. 


