
DAROVACÍ SMLOUVA 
 

Smluvní strany 
 

fyzická osoba[1] 
 

titul, jméno a příjmení   …………………………... 
bytem     …………………………... 
číslo občanského průkazu  …………………………... 
telefon     …………………………... 
e-mail     …………………………... 

právnická osoba[2] 
 

společnost    …………………………... 
se sídlem    …………………………... 
IČO     …………………………... 
DIČ     …………………………... 
zastoupená[3]    …………………………...

 
dále jen dárce 

 
a 
 

zapsaný spolek   Moravská národní obec[4] 
se sídlem    Jetelová 498/13, 644 00 Brno-Soběšice 
IČO     72064072 
DIČ     CZ72064072 
zastoupený    Ing. Jaroslavem Krábkem[5]  

 
dále jen obdarovaný 

 
Předmět smlouvy 

 
Na základě této smlouvy poskytuje dárce obdarovanému:[6] 
  1) finanční dar[7] 
  2) věcný dar    ……………………………………………………………………………………………………………. 
  3) službu     ……………………………………………………………………………………………………………. 
ve výši / v hodnotě ………………………………………. ,- Kč (slovy ………………………………………. ,- Kč) a to formou:[8]  
  a) v hotovosti / osobním předáním 
   b) převodem na bankovní účet obdarovaného 2900076325/2010, vedený u Fio banky 
  c) jiným způsobem  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Obdarovaný dar za podmínek stanovených touto smlouvou přijímá.  

 
Účel smlouvy 

 
Obdarovaný je oprávněn a současně se zavazuje užít dar v souladu s cíli a posláním Moravské národní obce, tj. ve smyslu  
6. článku Stanov MNO, k zajištění organizace a realizace akcí pořádaných MNO za účelem podpory poznávání moravské 
kultury, jejího rozvoje, vzdělávání obyvatel Moravy v oblasti historie, historických hodnot, památek a tradic.  

 
Závěrečná ustanovení 

 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat 
pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemných dodatků. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Tato smlouva slouží zároveň jako potvrzení obdarovaného (jako příjemce 
daru) o výši a účelu daru ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.  

 
V ………………………………………. dne ………………………………………. 

 
……………………………………….                                                                                   ……………………………………….  
dárce                                                                                                                                                                      obdarovaný  

 
Vysvětlivky 
 
1  Fyzická osoba hodnotu daru odečte od základu daně podle ust. § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb., tj. pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně nebo činí  
  alespoň 1.000,- Kč. Od základu lze však odečíst max. 15 % základu daně. 
2  Právnická osoba hodnotu daru odečte od základu daně podle ust. § 20 odst. 8 zákona 586/1992 Sb., tj. pokud celková hodnota darů v daném roce bude činit alespoň 2.000,- Kč. Základ  
  daně lze snížit nejvýše o 10 % základu daně. 
3  Titul, jméno a příjmení. 
4  Dále jen MNO. 
5  Nebo jinou pověřenou osobou. 
6  Hodící se variantu zakroužkujte. 
7  Nezapomeňte, že finanční dar, který věnujete našemu zapsanému spolku, si můžete při splnění podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů odečíst od základu daně.  
  K tomu potřebujete jen tuto darovací smlouvu, kterou vyplníte. My Vám její potvrzený originál pošleme poštou a Vy ji pak už jenom předáte ve mzdové účtárně nebo zohledníte ve svém  
  daňovém přiznání. 
8  Hodící se variantu zakroužkujte. 


