
 
 
 
 

dárcem: 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená mezi

jméno dárce nebo název subjektu: ……...........................………………………...…….…………….…………….......…..... 

zastoupeným (jméno, funkce v subjektu: ……………………….…………..………...………………. IČO: …......………….… 

adresa: ..…………………………………………..…………...............................................………………….  PSČ ….……………  

bankovní spojení: název bankovního ústavu: …………….…………….. číslo účtu: ……….....…...……….……/….…..., 

který je zákonným zástupcem žáka (je-li žák zletilý, tak větu škrtněte, následující údaje však doplňte): 

jméno žáka: ………....…………………….....….………....……...…........…………..… evidenční číslo žáka: ……............... 

a 

obdarovaným: 
 
název subjektu:       Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 

adresa:                     Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové 

zastoupeným:          Mgr. Sylvou Nekolovou, ředitelkou 

IČO:                           00528315                      DIČ: CZ00528315 

bankovní spojení:   KB Hradec Králové , číslo účtu: 78-7751420227/0100 

variabilní symbol:   evidenční číslo žáka       specifický symbol:  914 

I. 

V souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, dárce daruje obdarovanému finanční částku  

ve výši: …………….. Kč, slovy: ………………….……………………......……….. korun českých, kterou poukáže na 

účet obdarovaného (viz výše) bezprostředně po podpisu smlouvy a jejím odeslání na adresu 

obdarovaného. 

Obdarovaný výše uvedenou finanční částku přijímá a zavazuje se, že tento dar účelně využije 

k financování volnočasových aktivit a k prevenci rizikového chování ubytovaných žáků. Dárce přitom 

bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 30, zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech 

územního rozpočtu, v platném znění, je dar přijat do vlastnictví zřizovatele obdarovaného. 

Dárce souhlasí s tím, že jeho osobní údaje bude obdarovaný zpracovávat v souladu se zákonem                             

č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) za 

účelem identifikace a evidence dárců ve školním roce 2021/2022, což stvrzuje svým podpisem této 

smlouvy. 

Tato darovací smlouva může sloužit dárci jako podklad pro účely daňového přiznání k dani z příjmů dle       

§ 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění. 

II. 

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

vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
V ……………………......…………… dne: …………………..  V Hradci Králové dne: ……………………………………….. 
 
 
za dárce, podpis: ……………………………………… ..   za obdarovaného, podpis: Mgr. Sylva Nekolová 


