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Jméno a příjmení / firma 

datum narození / IČ 

bydliště / sídlo firmy 

(dále jen „dárce„) 

a 

IZS Team z. s. 

se sídlem Mělnická 1171, 294 21 Bělá pod Bezdězem 

IČ: 054 96 161 

zastoupený Jiřím Plesarem, předsedou spolku 

zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka 66941  

(dále jen „obdarovaný“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 

I. 

1.1. Obdarovaný prohlašuje, že je neziskovou organizací sdružující členy a bývalé 

členy integrovaného záchranného systému a fyzické osoby se zájmem o činnost složek 

integrovaného záchranného systému. 

II. 

2.1. Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 10 000 Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) a obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej využít 

v souladu s tímto článkem. 

2.2. Dárce finanční dar poskytne bezhotovostním převodem na účet obdarovaného  

č. 2601095104/2010 vedený u Fio banky, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 

11721, IČ: 61858374.
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2.3. Finanční dar, který je poskytnut bude použit obdarovaným pro účely zajištění akcí 

a vystoupení pro děti a osoby se zájmem o činnost složek IZS a pořádání bezpečnostně 

– preventivních akcí, dětských táborů a podobných aktivit. 

III. 

3.1. Dárce je oprávněn uvádět své plnění z této smlouvy jako svou referenci včetně 

úplné identifikace obdarovaného. 

 

3.2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, především zákonem  

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

 

3.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech o rovnocenné platnosti, z nichž jedno 

vyhotovení obdrží  dárce i druhé vyhotovení obdrží obdarovaný. 

 

3.4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní a jejich svéprávnost k právnímu 

jednání není nijak omezena ani vyloučena. 

 

3.5. Smluvní strany  shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo omylu a za nápadně nevýhodných podmínek, 

na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V Bělé pod Bezdězem dne  

 

  

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

Jméno a příjmení dárce IZS Team z. s. 

dárce zastoupený předsedou Jiřím Plesarem 

 obdarovaný 

 


