Darovací smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s občanským zákoníkem - zákon č. 89/2012
Sb., § 2055 – 2078, mezi

Dárce:
společnost zapsaná v OR vedeného u MS v
Sídlo:
IČ:
Jednající:
(dále jen: Dárce)
a
DONOR, z.s.
Sídlo: Štěpařská 2/1207, 152 00 Praha 5,
Jejímž jménem jedná: prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
IČ: 22876570
Bankovní spojení: GE Money Bank
Praha 4, Vyskočilova ul.1422/1a, 140 28
Číslo účtu: 204035627/0600
Registrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 1.9.2011 pod j.č.: VS/1-1/85612/11-R
(dále jen „Obdarovaný“)

Preambule:
Na základě žádosti obdarovaného, dárce _____________________ poskytne
obdarovanému finanční dar ve výši Kč ________,-. Finanční dar bude využit v souladu se
stanovami spolku.
I. Práva a Povinnosti smluvních stran
Práva a Povinnosti Obdarovaného:
- obdarovaný se podpisem této smlouvy zavazuje použít dar pouze k účelu stanovenému v
preambuli této smlouvy.
Práva a Povinnosti Dárce:
- Dárce poskytne uvedený dar za účelem stanoveným v preambuli této smlouvy, a to do 5
dnů po podpisu této smlouvy.
- Dárce je oprávněn žádat vrácení příspěvku v případě, že poskytnutá finanční částka bude
použita v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou. V takovém případě se obdarovaný
zavazuje dar vrátit od 10 dnů od doručení výzvy k jeho vrácení.
II. Poskytnutí daru
Dárce předá finanční dar přímo na účet obdarovaného.
III. Různé
1. Obdarovaný dále prohlašuje, že poskytovaná podpora je přiměřená s ohledem na
dosažení uvedených cílů a že její hodnota není neúměrně vysoká, resp. nepřesahuje běžnou
tržní hodnotu.
2. Obdarovaný prohlašuje, že dárce informoval o případných vztazích se třetími osobami,
které by v souvislosti s poskytnutím tohoto daru mohly představovat konflikt zájmů.
3. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že přijetím a využitím výše uvedeného
daru nebudou porušeny žádné platné zákonné předpisy, pravidla, směrnice ani zásady
instituce.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí českým právem. Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže
neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku - zák. č. 89/2012 Sb.,
v platném znění.
2. Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
V Praze dne _________
Dárce

Obdarovaný

……………………………….

……………………………
DONOR, z.s.
prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.

