
DAROVACÍ SMLOUVA

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi: 

firma:

se sídlem:

IČ:    , zapsaná u    soudu v    oddíl   , vložka     
za niž jedná/jednají:

jméno: funkce:

jméno: funkce:

        
nebo

jméno příjmení: datum narození:

bytem

(„Sponzor“)

Nadační fond BIDLI, se sídlem Jindřišská 00 110 ,17/889 Praha 1, IČ: 0854266 za nějž jednají:

číslo bankovního účtu: 2700/1228710011, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
variabilní symbol:

(„Příjemce“)

Sponzor a Příjemce jsou dále společně uváděny jako „Smluvní strany“.
Vzhledem k tomu, že
A. Příjemce je nadačním fondem založeným za účelem podpora jednotlivců, osob nebo organizací, zejména v oblasti  
 charitativní činnosti – tento účel je podrobněji specifikován v čl. 4 Zakládací listiny Nadačního fondu BIDLI ze dne   
 23. 9. 2019 („Účel“);
B. Sponzor má v úmyslu svým darem finančně podporovat činnosti celospolečenského významu, za něž považuje právě  
 i činnosti podporované Příjemcem;       
uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu.

. 1  PŘEDMĚT SMLOUVY

. 2  DAR

 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Dar bude Sponzorem poukázán na účet Příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to 
do 10 dnů od podpisu této Smlouvy.

2.1 Sponzor poskytuje Příjemci (bezplatně přenechává) finanční sponzorský příspěvek ve výši     Kč 
(slovy                             korun českých) 
(„Dar“) a Příjemce tento Dar přijímá.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Dar bude Sponzorem poukázán na účet Příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to 
do 10 dnů od podpisu této Smlouvy.  

2.3 Smluvní strany se dohodly, že Dar bude využit výlučně v souladu s Účelem, a to v rozsahu upřesněném níže v čl. 3 této 
Smlouvy („Rozsah“). 



3. VÝJIMKY Z ÚČELOVÉHO URČENÍ SPONZORSKÉHO PŘÍSPĚVKU, ODSTOUPENÍ

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

Místo Místo

Praha

Datum: Datum:

Za sponzora Za Nadační fond Bidli

3.1 Sponzor bere na vědomí, že Příjemce může být v souvislosti se zvláštními předpisy povinen odvést daň z příjmů, tedy 
i z Daru. Pokud nelze určit konkrétní částku daně vztahující se k Daru, zejména z důvodu, že pro účely výpočtu daně jsou 
započítávány i další příjmy Příjemce, je za daň vztahující se k Daru pro účely této Smlouvy považována poměrná část 
daně z příjmů Příjemce, kdy tento poměr je určen poměrem výše Daru vůči ostatním příjmům Příjemce.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že skutečný Rozsah Daru, který je Příjemce povinen použít v souladu s Účelem, je nižší o 
poměrnou část daně vztahující se k Daru podle čl. 3.1 této Smlouvy.

3.3 V případě porušení povinností stanovených v čl. 2.3 této Smlouvy Příjemcem je Sponzor oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit, pokud Příjemce nenapraví vytýkané porušení do 120 dnů od doručení písemného upozornění.

4.1 Sponzor výslovně souhlasí s uveřejněním svého jména a výše Daru ve sdělovacích prostředcích používaných Příjem-
cem. Příjemce výslovně souhlasí s používáním svého názvu na propagačních materiálech Sponzora pro účely uvedení 
skutečnosti, že Sponzor poskytl Příjemci Dar.

4.2 Na práva a povinnosti v této Smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb. občanského zákoníku.

4.3 Jakékoli změny či doplnění této Smlouvy lze provádět pouze písemně dohodou Smluvních stran.

4.4 V případě, že se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, nezákonným nebo nevykonatelným v jakémkoli 
ohledu, platnost, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy tímto není žádným způsobem dotčena.

4.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a k jeho kolizním ustanovením se nepřihlíží.

4.6 Tato Smlouva se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každé z nich má platnost originálu. Každá 
Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
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