
Darovací smlouva 
uzavřená dle § 2055 a násl. Občanského zákoníku v účinném znění 

Dárce: 
Obchodní firma: 
Sídlo: 
IČ: 
zastoupena: 
a 
Obdarovaný: 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
Nad Vinným potokem 1148/4  
101 00 Praha 10 – Vršovice 
IČ: 71339752 
číslo účtu: 2701272470/2010 (transparentní účet) 
zastoupený: Bc. Martinem Šulcem, předsedou strany 
 

I. 
1) Dárce čestně prohlašuje, že je právnickou osobou se sídlem v České republice, přičemž 

není osobou vyjmenovanou v § 18 odst 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v 
politických stranách a v politických hnutích, tj. zejména není: 

 příspěvkovou organizací, 

 obcí, městskou částí, městským obvodem a krajem, 

 dobrovolným svazkem obcí, 

 státním podnikem a právnickou osobou s majetkovou účastí státu nebo státního 
podniku, jakož ani osobou, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát (se státním 
podílem vyšším než 10%) 

 právnickou osobou s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského 
obvodu s výší jejich podílu vyšší než 10% 

 obecně prospěšnou společností, politickým institutem nebo ústavem, 

 svěřenským fondem, 

 zahraniční právnickou osobou, 
2)  Dárce poskytuje obdarovanému dar – finanční částku ve výši: …...……………………. Kč 

(slovy: …………………………….. Kč) na činnost obdarovaného, jakožto politické strany.  
3) Dar je poskytnut bezhotovostním převodem nebo v hotovosti (nevyhovující škrtněte). Při 

bezhotovostním poskytnutí daru uvede dárce své identifikační číslo jako variabilní 
symbol platby a do zprávy pro příjemce uvede text, sestávající ze slova DAR a názvu 
obchodní firmy, v souladu s § 17b odst 1 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v 
politických stranách a v politických hnutích. 

 
II. 

1) Obdarovaný dar přijímá a prohlašuje, že ho použije k výše uvedenému účelu. 
2) Obdarovaný prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny podmínky pro to, aby po splnění 

svých podmínek mohl dárce uplatnit poskytnutý dar jako odčitatelnou položku ve svém 
daňovém přiznání k dani z příjmů § 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 
III. 

Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 
 
V Praze dne …………….. 
 
 
____________________________    ___________________________ 

za dárce      za obdarovaného 


