ALKMEON z.s.
se sídlem Sluštice 142, 250 84 pošta Sibřina
IČ: 06451152 DIČ: CZ06451152
Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 69078

DAROVACÍ SMLOUVA
Dárce
Identifikační údaje dárce:
právnická osoba – název, sídlo, IČ, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ….. oddíl …. vložka ….,
zastoupená (jméno a příjmení a označení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jménem
dárce jednat), bankovní spojení
(dále jen „Dárce“)
Obdarovaný
ALKMEON z.s.
se sídlem Sluštice 142, 250 84 pošta Sibřina
IČ: 06451152 DIČ: neplátce DPH
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 69078
bankovní účet: FIO banka a.s., číslo účtu: 2101297447/2010
zastoupený: Ing. Milanem Říhou, Ph.D., předsedou
(dále jen „Obdarovaný“)
uzavírají níže uvedenou smlouvu

I.
Předmět
Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému pod podmínkou splnění příkazu podle této smlouvy
finanční dar v částce …………………….. Kč (slovy ……………………………………..) (dále jen „Dar“), a to podle
podmínek této smlouvy a v termínu uvedeném v této smlouvě. Obdarovaný se zavazuje splnit příkaz,
kterým je poskytnutí této smlouvy podmíněno.

II.
Příkaz
1) Dar podle této smlouvy je Dárcem poskytnut Obdarovaného pod podmínkou splnění,
Obdarovaný splní příkaz Dárce spočívající v použití daru výlučně na účely sociální, zdravotnické a
humanitární.
2) Obdarovaný se zavazuje stanovený příkaz Dárce řádně splnit a je srozuměn s právem Dárce žádat
vrácení Daru pro případ, že příkaz Obdarovaným splněn nebude.
3) Dárce je oprávněn požadovat splnění příkazu za předpokladu, že již sám dle této smlouvy vůči
Obdarovanému plnil.
4) Obdarovaný prohlašuje a zaručuje, že jím zamýšlené použití Daru splňuje účely uvedené § 20
odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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5) Obdarovaný prohlašuje a zaručuje, že je zapsaný spolek poskytující zdravotní služby pro
postižené osoby a podporu osobám o tyto pečující.
III.
Způsob a termín plnění
Dar bude poskytnut Dárcem Obdarovanému převodem peněžních prostředků na výše uvedený
bankovní účet Obdarovaného, a to do dvaceti jedna (21) dnů od uzavření této smlouvy.
IV.
Odstoupení od smlouvy
Bez omezení práva Dárce žádat vrácení Daru v souladu s touto smlouvou je Dárce oprávněn
odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

V.
Právní vztahy
Tato smlouva se řídí právem České republiky.

VI.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva slouží současně jako potvrzení Obdarovaného jako příjemce Daru, o výši daru ve
smyslu ustanovení § 38I odstavce 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a Obdarovaný se zavazuje vystavit Dárci veškerá další případná potvrzení
požadovaná Dárcem pro daňové účely bezodkladně po poskytnutí Daru.
2) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek
žádné ze stran. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další
práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětvích týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
3) Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro veškeré účely
této smlouvy považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, vyjma zpráv
zaslaných prostřednictvím datových schránek se zaručeným elektronickým podpisem.
4) Práva Obdarovaného vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu Dárce.
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5) Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá
to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této
smlouvy zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné
ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6) Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze stran
obdrží jedno (1).
7) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
Ve Slušticích dne …………………………….

V ………………… dne ………………………

ALKMEON z.s.
Ing. Milan Říha, Ph.D., předseda
Obdarovaný

Identifikace dárce
statutární zástupce
Dárce
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