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D a r o v a c í   s m l o u v a   č. 20170xx 
uzavřená podle § 2055 a násl. občanského zákoníku 

 
Článek 1.: Smluvní strany 

1.1. CENTRUM HÁJEK z.ú. 
IČ: 22845798 
se sídlem: Křimická 756, 330 27 Vejprnice 
zastoupený: ředitelkou Lenkou Šikovou 

(dále jen obdarovaný) 

Název organizace 
IČ:       
DIČ:       
se sídlem: ulice číslo popisné, PSČ město (obec) 
Zvolte položku.: funkce Jméno Příjmení (titul) 

(dále jen dárce) 

Článek 2.: Předmět smlouvy 

2.1. Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému peněžitý dar ve výši:      ,-Kč 
(slovy:      korunčeských) ve prospěch účtu obdarovaného (č. účtu: 241590515/0300, 
VS: 20170xx, SS: 558) a obdarovaný se zavazuje tento peněžitý dar přijmout. 

2.2. Dar bude použit k podpoře aktivit obdarovaného, které vykonává jako zapsaný ústav v souladu 
s programovými cíli zapsaného ústavu.  Obdarovaný se zavazuje využít dar pouze pro účely dle 
§ 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. O přijetí a použití daru 
bude účtováno v řádně vedeném účetnictví. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení 
dokladů osvědčujících účel užití daru a obdarovaný má bezodkladně povinnost prokazatelně 
doložit účel užití daru.  

2.3. Na písemnou žádost dárce obdarovaný písemně potvrdí přijetí daru. 

Článek 3.: Prohlášení dárce 

3.1. Dárce prohlašuje, že prostředky, které poskytne obdarovanému, jsou jeho výlučnými, legálně 
nabytými prostředky a je oprávněn s nimi nakládat. 

3.2.  Dárce dále prohlašuje, že je oprávněn dar poskytnout a že poskytnutím daru nedochází 
k poškození či dotčení práv třetích osob.  

3.3. Dárce prohlašuje, že není v úpadku, ani v situaci úpadku se blížící.  

3.4. Dárce se zavazuje informovat obdarovaného, nastane-li jakákoliv změna ve skutečnostech shora 
prohlášených.  

Článek 4.: Odečet daru od základu daně z příjmu 

4.1. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 (fyzická osoba) nebo § 20 odst. 8 (právnická osoba) zák. č. 
586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, lze odečíst hodnotu daru poskytnutého na základě této 
smlouvy od základu daně, a to za splnění dalších předpokladů stanovených tímto zákonem 
(zejména minimální výše daru a splnění max. limitu pro hodnoty darů v kalendářním roce). 

4.2. Dárce je oprávněn hodnotu daru poskytnutého touto smlouvou odečíst od základu daně, 
odpovídá však za splnění zákonných předpokladů pro takový odpočet. 
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4.3. Jako potvrzení o poskytnutí daru slouží tato smlouva pouze ve spojení s dokladem o provedené 
platbě ve prospěch účtu uvedeného v odst. 2.1. této smlouvy nebo s písemným potvrzením 
obdarovaného dle odst. 2.3. této smlouvy. 

Článek 5.: Závěrečná ustanovení 

5.1. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem 
v platném znění. Ustanovení § 1764 věty druhé se pro smluvní vztah založený touto smlouvou 
nepoužije.  

5.2. Dárce i obdarovaný prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetli, že byla uzavřena podle 
jejich pravé a svobodné vůle. 

5.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky.  

5.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom oboustranně podepsaném 
vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

 

 

Město, dne Vejprnice, dne  

 

 

 

 

…………………………………………………………… 
Název organizace 
Jméno Příjmení (titul) – funkce 
dárce     
   

…………………………………………………………… 
CENTRUM HÁJEK z.ú 
Lenka Šiková – ředitelka 
obdarovaný 
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