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DAROVACÍ SMLOUVA 

 
Migréna-help, Spojené hlavy, z.s., spolek řádně založený a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
na adrese Mátová 252, Praha 10, 104 00, IČ: 08691924, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 72612, jednající paní Mgr. Terezou Blažejovskou, DiS., předsedkyní, narozenou 11. 10. 1986 
bytem Práčská 2669, Praha 10, 106 00. 

 

(dále jen „Dárce“)  

a 

Spojené hlavy, z.s., spolek řádně založený a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Ke 
Zvonici 7, Praha 12, 143 00, IČ: 27033830, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L vložka 16820, jednající panem Bc. Alešem Vymětalem, předsedou, narozeným 29. 11. 1974 a bytem Ke zvonici 7, 
143 00 Praha 12. 
 

 

(dále jen „Obdarovaný“) 
 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 
 

I. 
 

Předmět smlouvy 
 

1.  Darem se ve smyslu této smlouvy rozumí finanční částka ve výši 17 940,-Kč, slovy:  sedmnáct tisíc devět 
set čtyřicet korun českých. 

 

2. Dar bude předán obdarovanému převodem na jeho účet č. 2800485965/2010 vedený u   Fio banky, a.s. do 7 
dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

II. 
 

Účel smlouvy 
 

1. Dárce touto smlouvou dar uvedený v bodě 1. obdarovanému bezplatně poskytuje a ten  dar přijímá. 
 

 

III. 
 

Závěrečná ustanovení 
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1. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně. 
 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
 

3.  Tato smlouva je smlouvou darovací dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen OZ), a v případě nejasností se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

 

 
Na důkaz toho, že celý obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují     smluvní strany své podpisy. 

 
V Praze dne 14. 12. 2022 

 
 
 
 

Za obdarovaného: 
 

Bc. Aleš Vymětal, předseda Spojené hlavy, z.s. 

Za dárce: 
 

Mgr. Tereza Blažejovská, DiS., předsedkyně 

Migréna-help, Spojené hlavy. z.s. 
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