
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: 
 
Společnost  
 
 
 
 
(dále jen jako „Dárce“)  
 
a 
 
Základní Škola Vela s.r.o. se sídlem Poděbradská 489/116, 198 00 Praha 9, IČO: 01907450,              
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279592,             
zastoupená jednatelkou PhDr. Mgr. Evou Dittrich Sanigovou, jako provozovatel Základní Školy           
Vela,  
 
(dále jako „Obdarovaný“ na straně druhé) 
 
uzavírají dle § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 
 
Vzhledem k tomu, že: 
 
a) Obdarovaný projevil zájem o poskytnutí finančního daru; 
b) Dárce je ochoten finanční dar Obdarovanému poskytnout; 
c) Obdarovaný je ochoten Dar přijmout a užít jej v souladu s účelem uvedeným v této smlouvě 
níže; 
 
si smluvní strany sjednaly následující: 
 
 
I. Předmět smlouvy 
 
1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Dárce poskytnout Obdarovanému finanční dar ve výši            
uvedené v čl. 2.1 níže a závazek Obdarovaného tento dar převzít a použít v souladu s účelem                 
uvedeným v čl. 2.2 této smlouvy, a to za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. 
 
 
II. Dar a účel jeho užití 
 
2.1 Dárce se tímto zavazuje poskytnout Obdarovanému finanční dar ve výši  
 

 
 
(dále jen „Dar“). Dar takto poskytnutý Obdarovanému na základě této smlouvy je darem ve smyslu               
ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. O této                  
skutečnosti bude svědčit písemné potvrzení o přijetí výše uvedené částky, které Obdarovaný po             
přijetí Daru vystaví a předá Dárci, a které bude Dárci sloužit jako podklad pro účely daňového                
přiznání k dani z příjmů. 
 

 



 

         2.2 Účel Daru.  
Obdarovaný se zavazuje Dar poskytnutý Dárcem na základě této smlouvy využít výhradně pro             
uhrazení nákladů spojených s  
 

 
 
Poruší-li Obdarovaný povinnost užít Dar v souladu s tímto účelem, je povinen Dar v jeho plné výši                 
vrátit Dárci ve lhůtě stanovené Dárcem. 
 
2.3 Způsob úhrady Daru. Dárce uhradí Dar do patnácti (15) dnů ode dne podpisu této smlouvy               
oběma smluvními stranami jednorázovou částkou na bankovní účet Obdarovaného č.:          
1387560292 / 2700vedený u UniCredit banky či v hotovosti v sídle Dárce. 
  
 
III. Mlčenlivost, informační povinnost 
 
3.1 Veškeré informace týkající se této smlouvy jsou ze strany Dárce i Obdarovaného            
považovány za přísně důvěrné, ledaže by se jednalo o souhlas ve smyslu čl. 3.3 níže. Bez                
souhlasu druhé smluvní strany nebudou tyto informace sděleny žádné třetí osobě, s výjimkou             
případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy, touto smlouvou (k            
jejímu řádnému plnění) nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jednalo-li by             
se o informace již veřejně přístupné, popřípadě předložení této smlouvy by bylo vyžádáno             
příslušným finančním úřadem za účelem případné kontroly správnosti výpočtu daně z příjmů. 
 
3.2 Pro odstranění jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že tento           
závazek Obdarovaného přetrvá i po skončení platnosti či účinnosti této smlouvy. 
 
3.3 Po předchozím písemném souhlasu Dárce je Obdarovaný oprávněn Dárce zveřejnit jako           
svého „dárce“.  
 
IV. Další závazky smluvních stran 
 
4.1 Použití Daru 
Obdarovaný se zavazuje kdykoliv na základě žádosti Dárce informovat Dárce o tom, na jaké              
konkrétní potřeby, tj. k úhradě jakých konkrétních nákladů v souladu s účelem uvedeným v čl. II.                
odst. 2.2 této smlouvy Dar použil a takové užití Daru Dárci řádně prokázat.  
 
4.2 Nesplnění povinnosti dle odst. 4.3 tohoto článku této smlouvy nebo užití Daru či jeho části               
jinak než ke sjednanému účelu je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Dárce. V                
případě odstoupení Dárce od této smlouvy z důvodu popsaného výše je Obdarovaný povinen vrátit              
Dárci Dar v plné výši. 
 
V. Závěrečná ustanovení 
 
5.1 Povaha smlouvy 
Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou            
upravených. Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou a              
musí být podepsány oběma smluvními stranami. 
 
5.2 Vyhotovení, přílohy 
Tato smlouva je podepsána ve dvou (2) identických vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana             
obdrží jedno (1) úplné vyhotovení smlouvy.  
 

 



 

5.3 Platnost a účinnost. Tato smlouva je platná a účinná okamžikem podpisu oběma smluvními             
stranami. 
 
5.4 Podpisy smluvních stran. Na důkaz srozumění s výše uvedeným smluvní strany tuto            
smlouvu podepsaly následovně:  
 
 
V Praze dne __________________  
 
 
za Dárce:   
 
 
 

 
 
 
 
 
za Obdarovaného: 
 
 
 

 
Eva Dittrich Sanigová, Základní škola Vela s.r.o. 

 


