
Darovací smlouva 

podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Dárce 

jméno a příjmení/název firmy.……………………………………………………………………………. 

bydliště/sídlo…………………………………………………………………………………………….... 

zastoupená/ý……………………………………………………………………………………………..... 

datum narození/IČ ……………………………………………………………………………………….. 

jméno a příjmení studenta/žáka, třída………………………………………………………………..….... 

 

Obdarovaný 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice, Jirsíkova 420/5, 

370 01 České Budějovice 

IČO 00666122, DIČ CZ00666122 

 

Dárce poskytuje dar – peněžní příspěvek ve výši ……………… Kč v hotovosti / na účet obdarovaného (nehodící se škrtněte),  

č. ú. 115-7616110277/0100, VS je tel. číslo uvedené při registraci do školního programu dítěte, SS 00666122  

Obdarovaný poskytnutý peněžní příspěvek přijímá za účelem podpory vzdělávání žáků Církevní základní školy v souladu se svou 

zřizovací listinou.  

Obdarovaný prohlašuje, že splňuje podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to 

konkrétně ustanovení § 15 odst. 1 pro poskytování darů právnickým osobám, které lze odečíst od základu daně z příjmů fyzických 

osob, a § 20 odst. 8 pro poskytování darů právnickým osobám, které lze odečíst od základu daně z příjmů právnických osob. 

 

V Českých Budějovicích dne ……………… 

 

 

 

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

dárce                               obdarovaný 
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