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DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 

zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Alumni GJK z. s. 

IČO: 04490517 

se sídlem Parléřova 118/2, Hradčany, 169 00 Praha 6 

zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L 63853  

zastoupený Mgr. Jiřím Růžičkou, předsedou výboru 

(dále jako „Obdarovaný“) 

a 

(2) ………………………... 

nar. ………………….... 

bytem …………………. 

(dále jako „Dárce“) 

 

(Dárce a Obdarovaný dále společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

I. 

DAROVÁNÍ A ÚČEL DARU 

1.1. Obdarovaný prohlašuje, že je spolkem založeným s cílem spolčit absolventy, pedagogy, 

studenty, přátele a všechny další příznivce Gymnázia Jana Keplera a pořádat zejména 

společná setkání, kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné společenské akce. 

1.2. Dárce touto Smlouvou daruje Obdarovanému peněžní částku ve výši ……………………,- Kč 

(slovy: ……………….. korun českých) (dále jen „Dar“) za podmínek sjednaných v této 

Smlouvě a Obdarovaný Dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

1.3. Dárce se zavazuje poskytnout Dar Obdarovanému bezhotovostním převodem na účet 

Obdarovaného, č. ú.: 115-1497560277/0100 vedeného na jméno Obdarovaného u Komerční 

banky, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření této Smlouvy, variabilní symbol …….. 
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1.4. Strany se dohodly, že Obdarovaný je oprávněn použít poskytnutý Dar pouze pro účely 

organizování vědeckých, vzdělávacích, výzkumných, kulturních, sociálních a sportovních 

událostí a projektů ve smyslu § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s předmětem činnosti Obdarovaného. 

1.5. Smluvní strany dojednávají rozvazovací podmínku pro případ, že dar nebude použit k účelu 

stanovenému touto smlouvou v předchozím odstavci. Obdarovaný se v tomto případě 

zavazuje vrátit dar dárci ve lhůtě 3 dnů od doručení písemné výzvy dárce. 

II. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Stran. 

2.2. Tato Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku, a budou vykládány v souladu s nimi. 

2.3. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) shodných vyhotoveních v jazyce 

českém, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

2.4. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jeho podpisem přečetly, že bylo sepsáno dle jejich 

svobodné a vážně míněné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 

čehož připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Praze, dne…………. 2016 

 

 

 

 

           V Praze, dne……………. 2016 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

      za Alumni GJK, z. s. 

Mgr. Jiří Růžička, předseda výboru 

 

   __________________________ 

 

 


