
Evidenční číslo smlouvy1: KK………….../202… 

 
 

 Smlouva o poskytnutí daru 
 

Karlovarský kraj 

Závodní 353/88 

360 06  Karlovy Vary – Dvory 

IČO 70891168 

Zastoupený Mgr. Veronikou Vodičkovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 292/09/20 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  27-5622800267/0100 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:  197889578/0300 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu:  7613272/0800 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu:  2022990024/6000  

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

Identifikace obdarovaného 

Titul před jménem:  

Jméno:  

Příjmení:  

Titul za jménem:  

Místo trvalého pobytu 

Ulice nebo část obce:  

Číslo popisné:  

Číslo orientační:  

Obec:  

PSČ:  

Dodávací pošta:  

Datum narození:  

Stát  

 

Číslo bankovního 

účtu2: 
 

Kód banky3:  

IBAN3:  

 

Identifikátor 

elektronické žádosti 

o dar (PID): 

 

 

                                                           
1 Evidenční číslo smlouvy doplní dárce. 
2 Pro tuzemské platby v rámci České republiky se vyplní číslo účtu a kód banky 
3 Pro zahraniční platby v rámci Evropské unie se vyplní IBAN (číslo účtu v mezinárodním formátu) 



 (dále jen „obdarovaný“) 

 

uzavírají na základě vzájemné shody podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění  pozdějších předpisů tuto darovací  smlouvu (dále jen „smlouva“). 

 

I. 

Předmět a podmínky smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru obdarovanému na základě jeho žádosti 

ve výši4 ……….. Kč jako příspěvek dárce na úhradu ubytování obdarovaného 

v ubytovacím zařízení umístěném na území Karlovarského kraje. 

 

2. Obdarovaný dar přijímá. 

 

3. Dar byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK ..…/…../20. 

 

4. Obdarovaný prohlašuje, že: 
a) Všechny údaje vyplněné ve výše specifikované elektronické žádosti jsou pravdivé.  

b) V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

uděluje souhlas se zpracováním údajů (jméno a příjmení, adresa, datum narození) a dále 

osobních údajů výše uvedeného zástupce žadatele, který žádá o poskytnutí daru z rozpočtu 

Karlovarského kraje a to pro vnitřní potřebu Karlovarského kraje související s vyřízením žádosti 

o dar z rozpočtu Karlovarského kraje. Žadatel dále uděluje souhlas ke zpracování databáze 

žadatelů pro vnitřní potřeby Karlovarského kraje a ke zveřejnění informací o nich na 

internetových stránkách Karlovarského kraje. 

c) Žadatel prohlašuje, že spoluubytované osoby souhlasí s tím, aby žadatel požádal o dar i za jejich 

osoby. 

 

5. Dárce a obdarovaný prohlašují, že smlouvu uzavřeli na základě svobodné vůle, smlouvu si 

přečetli a s jejím obsahem souhlasí. Toto potvrzují svými podpisy. 

 

V(e): dne:  
podpis 

obdarovaného: 
 

 

V Karlových Varech dne:  
Mgr. Veronika 

Vodičková 
 

 

 

                                                           
4 Výši daru doplní dárce 
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