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SVATOPLUK ŽIDENICE z.s.

DAROVACÍ SMLOUVA
č. 0000000000

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění
platných předpisů

mezi

I.

Obdarovaným :

SVATOPLUK ŽIDENICE z.s.
Bořetická 4097/24
628 00 | Brno
IČ : 08738998

Vedený ve veřejném Spolkovém rejstříku Sp. Zn. L 26454 u Krajského soudu v Brně
zastoupený předsedou spolku SVATOPLUK ŽIDENICE z.s. panem Josefem Šilhanem

a
Dárcem :

Název firmy s.r.o.
Název ulice 1234 / 68
123 00 | Město
IČ : 123456789
DIČ : 789456123

Vedené u Krajského soudu v Městě, Sp. Zn. L 658945 S
Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Jméno Příjmení PhD.
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II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši …............... ,- Kč 
( slovy : …............ korun českých ) obdarovanému, spolku SVATOPLUK ŽIDENICE z.s., 
pro činnost v oblasti ochrany zvířat, přírody a krajiny.

2. Spolek SVATOPLUK ŽIDENICE z.s. prohlašuje, že je řádně zapsaným spolkem ve 
veřejném rejstříku, mezi jehož hlavní účely zřízení patří zejména ochrana zvířat, přírody a 
krajiny a zavazuje se poskytnutý finanční dar použít výhradně pro účely zřízení a činnosti 
spolku.

3. Obdarovaný dar bez protestu přijímá.

III.

Forma a způsob předání daru

1. Finanční dar bude dárcem předán obdarovanému bezhotovostním převodem na bankovní 
účet obdarovaného vedený u Fio banka a.s., č.ú.: 2201740346/2010 IBAN: 
CZ5320100000002201740346 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX nejdéle do jednoho 
kalendářního měsíce od data podpisu této Darovací smlouvy.

2. Variabilním symbolem pro převod finančního daru je číslo Darovací smlouvy

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Darovací smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami.

2. Tato Darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany si tuto Darovací smlouvu přečetly, jednotlivá ujednání odpovídají jejich 
svobodné a pravé vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

           Za obdarovaného :                                                                                      Za dárce :

---------------------------------------                                                        ---------------------------------------

                 Josef Šilhan                                                                              Ing. Jméno Příjmení PhD.

SVATOPLUK ŽIDENICE z.s.                                                                      Název firmy s.r.o.


