Dárce:
Pan / paní / společnost
R.Č./IČ:
bytem/místo podnikání:
u právnické osoby zastoupená:
na straně jedné
(dále jen „dárce“)
a
Obdarovaný:
Občanské sdružení Klub přátel Tengenenge, o.s.,
se sídlem Černochov 54, 440 00 Louny,
registrovaným dne 4.5.2010, pod č.j. VS/1-1/79847/10-R,
zastoupeným PhDr. Marií Imbrovou
na straně druhé
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu darovací dle ust. § 2055 a násl. občanského
zákoníku tuto:
Smlouvu o darování

číslo:

..

/2017

uzavřenou dle § 2055 a následujících zákona č.89/2012 Sb., (občanský zákoník).
I.
Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční dar ve výši………………,-- CZK,
slovy:…………………………... a to formou finančního příspěvku ve prospěch transparentního účtu
obdarovaného číslo 2390465389/0800, vedeného Českou spořitelnou a.s. Praha pod variabilním
symbolem čísla této smlouvy.
Obdarovaný tento dar s díky přijímá.
Obdarovaný prohlašuje, že je neziskovou organizací sdružující občany za účelem pomoci dětem
ze sochařské komunity Tengenenge v Zimbabwe a dar je určen na uskutečnění cílů obdarovaného dle
platných stanov.

Obdarovaný dále prohlašuje, že jeho cíle a činnost naplňují podmínky pro poskytnutí
bezúplatných plnění (darů) na charitativní účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních
z příjmů, a pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění poskytnutých dárcem na vymezené charitativní
účely činí ve zdaňovacím období alespoň 1000 Kč u fyzické osoby a 2000 Kč u právnické osoby, má dárce
právo dar uplatnit jako položku snižující základ daně z příjmů.
II.
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku o smlouvě darovací.

III.
Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím
uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopise.

V Černochově dne
Dárce:

Obdarovaný:

