
Darovací smlouva

Jméno a příjmení nebo název organizace:

Adresa nebo sídlo organizace:

Datum narození nebo IČO:

jako dárce

Psychiatrická nemocnice Bohnice 
Ústavní 91, 181 02 Praha 8 
IČO 0064 220

jako obdarovaný

uzavírají ve smyslu ustanovení §§ 2055 - 2078 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto darovací 
smlouvu za níže uvedených podmínek:

a

Dárce bezplatně poskytuje touto smlouvou obdarovanému:

 Kč

slovy:

nebo

 Kč

slovy:

věcný dar (uveďte název, 
bližší specifikaci a množství):

v hodnotě :

peněžitý dar ve výši :

1.



Obdarovaný tento dar přijímá. Obdarovaný se zavazuje, že uvedený dar bude použit dle § 15 odst.1 
zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, na zlepšení prostředí a 
zdravotnické péče:

 Pro oddělení PNB (uveďte)

 Pro celou PNB

Uveďte specifikaci účelu:

Číslo bankovního účtu obdarovaného je 50008-16434081/0710.

Převzetím daru dojde k přechodu vlastnictví z dárce na obdarovaného.

Datum, místo a způsob předání daru:

Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová tak, že tím hrubě porušuje dobré 
mravy.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení, 
třetí stejnopis bude přílohou účetního dokladu obdarovaného.

Dárce
  souhlasí
  nesouhlasí

s tím, aby byl jakožto dárce uveden svým jménem resp. názvem a údajem 
o svém bydlišti resp. sídle na internetových stránkách obdarovaného.

s tím, aby současně s výše uvedenými údaji bylo na internetových stránkách 
obdarovaného. zeřejněno i peněžité vyjádření hodnoty jeho daru.

  souhlasí
  nesouhlasí

V Praze dne

  
    
..................................................................... 

 podpis dárce

  
  
 ............................................................................................... 
        jméno, příjmení, titul, funkce a podpis obdarovaného

Potvrzuji, že jsem výše uvedený dar převzal:

  
  
    .................................................................................................. 
jméno, příjmení, titul, funkce a podpis přebírajícího zaměstnance
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V Praze dne

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Dárce


Darovací smlouva
jako dárce
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
IČO 0064 220
jako obdarovaný
uzavírají ve smyslu ustanovení §§ 2055 - 2078 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto darovací smlouvu za níže uvedených podmínek:
a
Dárce bezplatně poskytuje touto smlouvou obdarovanému:
 Kč
nebo
 Kč
1.
Obdarovaný tento dar přijímá. Obdarovaný se zavazuje, že uvedený dar bude použit dle § 15 odst.1 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, na zlepšení prostředí a zdravotnické péče:
Číslo bankovního účtu obdarovaného je 50008-16434081/0710.
Převzetím daru dojde k přechodu vlastnictví z dárce na obdarovaného.
Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení, třetí stejnopis bude přílohou účetního dokladu obdarovaného.
Dárce
s tím, aby byl jakožto dárce uveden svým jménem resp. názvem a údajem         o svém bydlišti resp. sídle na internetových stránkách obdarovaného.
s tím, aby současně s výše uvedenými údaji bylo na internetových stránkách obdarovaného. zeřejněno i peněžité vyjádření hodnoty jeho daru.
 
   
.....................................................................
 podpis dárce
 
 
 ...............................................................................................
        jméno, příjmení, titul, funkce a podpis obdarovaného
Potvrzuji, že jsem výše uvedený dar převzal:
 
 
    ..................................................................................................
jméno, příjmení, titul, funkce a podpis přebírajícího zaměstnance
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