Darovací smlouva - …………… / 20 ……
Smluvní strany:
Dárce:
Společnost:
Sídlo:
Spisová značka:
IČ:
DIČ:
za kterou jedná:
na straně dárce
(dále jen „Dárce“)
a
Obdarovaný:
Název:
se sídlem:
IČ:
Spisová značka:
Zastoupená:
Bankovní spojení:

Zdravotní klaun, o.p.s.
Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9
26547953
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1175
Mgr. Kateřinou Slámovou Kubešovou, ředitelkou
100100105/0600, SWIFT: AGBACZPP, IBAN: CZ34 0600 0000 0001 0010 0105
MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4

na straně obdarovaného
(dále jen “Obdarovaný“)
Dárce a Obdarovaný dále společně také jako „Smluvní strany“
se níže uvedeného dne dohodly takto:
Čl. I
Zdravotní klaun, o.p.s. je nezisková organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost
hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke
zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených
zdravotních klaunů a souvisejících projektů.
Dárce má zájem přispět darem k naplňování účelu Zdravotního klauna, o.p.s.
Čl. II
1. Předmět Darovací smlouvy
1.1
Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému finanční dar (dále jen „Dar“) pro potřeby financování
poslání organizace Zdravotní klaun, o.p.s., v souladu se zakládací listinou Zdravotní klaun, o.p.s.
(https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=17196783&subjektId=701308&spis=384815)
1.2
Obdarovaný se zavazuje Dar přijmout a použít jej výhradně na tento účel.
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2. Výše a forma Daru
2.1
Výše Daru je ………………………..... Kč (slovy ……………………………………………….. korun českých), kterou Dárce
poskytne Obdarovanému jednorázově a tato částka bude převedena bezhotovostním převodem na účet
Obdarovaného uvedeného v záhlaví této Darovací smlouvy nejpozději do 10 dnů od uzavření této
Darovací smlouvy.
3. Ostatní ustanovení
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

Dárce je oprávněný pro své obchodně marketingové aktivity prezentovat poskytnutí Daru
Obdarovanému a použít k tomu logo Obdarovaného a od něj odvozené prvky v souladu s definicemi
uvedenými v platném manuálu korporátní identity Obdarovaného.
Pro účely komunikace se sdělovacími prostředky (tištěnými, rozhlasovými, televizními, on-lineovými)
se:
- Dárce zavazuje vyžádat si schválení mediálních prohlášení týkajících se Obdarovaného.
- Obdarovaný zavazuje vyžádat si schválení mediálních prohlášení týkajících se Dárce.
Obdarovaný je oprávněn zveřejnit poděkování za poskytnutí Daru formou prezentace názvu společnosti
Dárce, případně prezentací loga Dárce na svých webových stránkách, sociálních sítích, ve výroční zprávě
a v tištěných materiálech.
Obdarovaný se zavazuje na žádost dárce prokázat využití daru. V případě, že se prokáže, že dar nebyl
užit k účelu dle čl. 1.1, má dárce právo žádat o vrácení daru a obdarovaný je povinen dar v dárcem
požadované lhůtě vrátit.
Hodnotu poskytnutého daru si může dárce při splnění limitů dle §20 odst. 8 zákona č.586/1992 Sb., o
daních z příjmů, odečíst od základu daně.

4. Závěrečná ustanovení
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Ve věcech touto smlouvou neupravených se právní vztahy z ní vzniklé řídí ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
Tato Darovací smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento účel
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv ani oznámení.
Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky této Darovací smlouvy jsou výsledkem jednání stran a
každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah těchto podmínek.
Tato Darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
Tato Darovací smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní
stranou.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Darovací smlouvu přečetly, že jejímu obsahu rozumí a souhlasí s
ním a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V ………………… dne ………....... 2021

…………………………………………….…
za Dárce

…………………………………………….…
za Obdarovaného
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