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D A R O V A C Í   S  M  L  O  U  V  A 
uzavřená podle § 2055 a násl. občanského zákoníku  

 
Smluvní strany: 
 
Dárce:  pan/paní:  

nar.   
bytem  
číslo účtu: 
 

a 
   
Obdarovaný: Basket Slovanka, z.s.  – (dále jen obdarovaný) 

IČ 48137171, DIČ: CZ48137171  
se sídlem Bedřichovská 1960/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 
jehož jménem jedná: Jiří Toušek, předseda 
Číslo účtu: 42204220/5500 
Číslo registrace na MV ČR VSC/1 – 17 387/93-R dne 5.1. 1993 

 
uzavírají dnešního dne tuto: „Darovací smlouvu“. 
  
I. Předmět smlouvy: 
 

1. Dárce se rozhodl podpořit činnost obdarovaného a to tak, že daroval 
obdarovanému finanční částku ve výši ….,- Kč slovy:……. korun českých. 
Obdarovaný se zavazuje tento finanční dar použít na úhradu svých provozních 
nákladů a nákladů své sportovní a obecně prospěšné činnosti, včetně pořádání 
sportovních utkání a turnajů pro děti a mládež. Tuto sportovní činnost je 
obdarovaný oprávněn vykonávat dle svého statutu. 

 
2. Dárce i obdarovaný prohlašují, že účtují darovanou částku jako finanční dar.  

 
3. Obdarovaný prohlašuje, že číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy je číslo 

účtu, kterým disponuje výhradně obdarovaný.  
 

4. Konstatuje se, že: 
- u dárce je poskytnutím daru naplněn účel stanovený v § 15 odst. 1 

respektive v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.,  o dani z příjmů,  v 
aktuálním znění a při splnění dalších podmínek lze hodnotu daru odečíst od 
základu daně z příjmu, 

- obdarovaný je povinen zaplatit daň z příjmů nebo darovací daň v případě, 
že od této daně není osvobozen. 

 
II. Podmínky smlouvy: 
 

5. Dárce prohlašuje, že jeho údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé.  
 

6. Obdarovaný se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla připsána 
finanční částka podle I., bod 1. této smlouvy předložit dárci ke schválení využití 
daru na činnost uvedenou v bodě 1. této smlouvy, a to ve dvojím vyhotovení. 
Dárce na jednom vyhotovení plánu využití daru svým podpisem obdarovanému 
stvrdí, že s předloženým plánem využití daru souhlasí, nebo obdarovanému 
písemně sdělí, že s plánem nesouhlasí.  
 

7. V případě, že: 
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- se dárce ve lhůtě do 15 dnů od předložení plánu využití daru vyjádří 
nesouhlasně, bude finanční dar vrácen zpět na bankovní účet dárce 
ponížen o bankovní poplatky (max.2%) Bez zbytečných odkladů a to do 15 
dnů od obdržení nesouhlasného stanoviska. 

 
 

8. Obě smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby nepoškodily dobré jméno a 
zájmy druhé smluvní strany.  

 
9. Případné spory z této smlouvy vyplývající se budou řešit vzájemnou dohodou 

stran, případně před místně a věcně příslušným soudem. 
 
 

III. Platnost smlouvy: 
 

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý o síle originálu. Každá ze 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 
11. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
12. Obě smluvní strany souhlasí s výše uvedenými ustanoveními této smlouvy a 

platnost smlouvy stvrzují svým podpisem.  
 

13. Případné dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí jí odsouhlasit 
obě strany svým podpisem. 
 

 
 
 
 
V Praze dne           V Praze dne   
 
 
 
 
 
 
...............................................                          .................................................... 
                   Dárce                 Obdarovaný 


