Darovací smlouva
uzavřená podle ustanovení § 2055 až § 2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva”)

mezi těmito smluvními stranami:
Společnost:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
(dále jen „Dárce“)
a
Oživení, o.s.
Síslo: Muchova 13, 160 00 Praha 6
IČO: 67365353, DIČ: CZ 67 36 53 53
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721
Číslo účtu: 2800516661/2010
Zastoupená: Martinem Kameníkem, předsedou spolku
(dále jen „Obdarovaný“)
I.
I.1.

Obdarovaný prohlašuje a Dárce bere na vědomí, že Obdarovaný je spolek, který vyvíjí činnost
v oblasti rozvoje občanské společnosti, demokracie a právního státu.

I.2.

Dárce tímto prohlašuje, že poskytuje Obdarovanému finanční dar na činnost Obdarovaného
uvedenou v článku I.1 Smlouvy v souladu s jeho cíli, které jsou mu známy ze stanov
Obdarovaného.
II.

II.1.

Dárce poskytnuje Obdarovanému dar v podobě finančních prostředků v hodnotě _____ Kč,
slovy ______ korun českých (dále jen „Dar“).

II.2.

Dar bude Obdarovaným použit výlučně pro účely financování aktivit Obdarovaného v oblasti
sociální, které zajistí naplnění cílů Oživení, o.s. v rámci kampaně Pojišťovna demokracie,
konkrétně watchdogové aktivity.

II.3.

Obdarovaný uvedený dar s díky přijímá a zavazuje se použít výše uvedené finanční prostředky
pro jejich výše stanovený účel.

II.4.

Dar uvedený v čl. II.1 této Smlouvy poskytne Dárce Obdarovanému bezhotovostním převodem
na účet Obdarovaného č. 2800516661/2010.
III.

III.1.

Dárce má právo kontroly použití výše uvedených finančních prostředků.

III.2.

Smluvní strany sjednávají, že bude-li Dar poskytnutý podle této smlouvy použit k jiným účelům
než k účelům podle čl. I. a II. této Smlouvy nebo Obdarovaný nesplní své závazky uvedené v čl.
III. této Smlouvy, a to ani do 10 dnů ode dne doručení písemné upomínky Dárce ke splnění
tohoto jeho závazku, má Dárce právo od této Smlouvy odstoupit a Obdarovaný je povinen Dar
v jeho plné výši Dárci vrátit, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k vrácení
Daru Obdarovanému.
IV.
Veškeré ostatní vztahy vzniklé z této Smlouvy mezi Dárcem a Obdarovaným se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
V.

V.1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem Smluvních stran a je vyhotovena jedenkrát
pro každou Smluvní stranu.

V.2.

Účastníci Smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle, a
že žádný z nich ji neuzavíral v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V.3.

Tato Smlouva může být zrušena, změněna či doplněna pouze písemnou dohodou Smluvních
stran.

V Praze dne

V Praze dne

Dárce:

Obdarovaný: Oživení o.s.

……………………………………………………
_________, jednatel společnosti

……………………………………………………
Martin Kameník, předseda spolku

