
1/2017 provozní 

Určení daru: 
Při zadávání platebního příkazu uveďte do zprávy pro příjemce označení „dar“ a jméno dárce. 

Darovací smlouva 
uzavřená dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, mezi 

 

Dárcem: 

Jméno a příjmení:  

Adresa místa pobytu, PSČ, obec:  

Datum narození:  
 

a 
 

Obdarovaným: 

TOP 09 

Újezd 450/40 

118 00  Praha 1 

IČ: 71339728 
Registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod č. registrace MV-43744-6/VS-2009. 

Číslo transparentního účtu: 2009 1122 / 0800 

Zastoupení: Ing. Miroslav Kalousek / Mgr. Pavel Severa 

 

I. 

1. Dárce prohlašuje, že níže uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy.  

Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou 

protislužbu či jakékoli jiné protiplnění ze strany obdarovaného. 

2. Dárce přenechává obdarovanému dar – finanční částku ve výši…………………….,- Kč 

(slovy:……………………………………………………korun českých) na provozní činnost a k podpoře 

činnosti aktivit obdarovaného, které vykonává jako právnická osoba, a to zejména na kulturní, 

sociální, vzdělávací a další veřejně prospěšné aktivity v souladu s programem TOP 09. 

3. Dárce prohlašuje, že je státním občanem České republiky, případně má právo volit na území České 

republiky do Evropského parlamentu. 

 

II. 

1. Obdarovaný dar přijímá, potvrzuje přijetí daru svým podpisem a prohlašuje, že ho použije  

k dárcem určeným účelům. 

2. Dárce uvede v platebním příkaze účel platební transakce, jinak se vystavuje riziku pokuty podle 

zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích. 

3. Dárce uděluje obdarovanému souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem uvedení dat (jméno, adresa, datum narození, 

částka) ve výroční finanční zprávě politické strany, na transparentním bankovním účtu obdarovaného 

a zveřejnění na webových stránkách obdarovaného. 

 

III. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

 

V Praze dne  

 

 

 

_______________________                                             ______________________                                

                         dárce                                                                             obdarovaný   


