DAROVACÍ SMLOUVA
__________________________________________________________________________
Smluvní strany
Fyzická osoba:
Bytem:
Datum narození:
(dále jen dárce)
a

!
Právnická osoba:
Dobrotety
Se sídlem:
Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5
IČO:
023 977 14
Kontakt:
+420 722 641 659, vase@dobrotety.cz
Zastoupená:
Ing. Hanou Kalábovou, předsedkyní
(dále jen obdarovaný)
uzavírají podle ustanovení §628 a násl. občanského zákoníku darovací smlouvu tohoto znění:
I. Základní ujednání

!

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému dar na podporu aktivit obdarovaného a
obdarovaný tento dar přijímá do svého vlastnictví.
2. Obdarovaný tímto potvrzuje pro účely daňových předpisů, že dar bude využit na
charitativní účely.
II. Specifikace daru

!

1. Darem se pro účely této smlouvy rozumí ……………………..
2. Dárce prohlašuje, že dar je jeho výlučným vlastnictvím a způsob jeho nabytí není v rozporu
se zákony ČR.
3. Obdarovaný se zavazuje využít dar k účelu, k němuž byl poskytnut dle článku I, bodu 2,
konkrétně na ………………………………………………………

!
!

III. Další smluvní ujednání

!

1. Dárce má právo žádat na obdarovaném předložení příslušných dokladů prokazujících
využití daru.
2. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil
ustanovení článku II., bodu 3 této smlouvy.
3. Obdarovaný může na základě rozhodnutí dar vrátit dárci v případě, že dárce nepřiměřeným
způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.
IV. Závěrečná ustanovení

!

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jeden.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly, souhlasí s jejím obsahem a
na důkaz toho ji podepisují. Tato smlouva se tak stává výrazem jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
V
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________________________________
(Dárce)

_________________________________
(Obdarovaný)

!
Zákon č. 586/92 Sb. O daních z příjmů umožňuje dárci odečíst ze základu daně částky darů
poskytnutých pro humanitární, sociální, zdravotnické a/nebo charitativní účely. Pro fyzické
osoby je stanoveno, že od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková
hodnota za zdaňované období přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč.
Nejvýše však lze odečíst 10 % ze základu daně.
Právnické osoby dar mohou odečíst, pokud jeho hodnota činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však
5 % ze základu daně.

