DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění mezi těmito smluvními stranami

………………………………………… (název subjektu/ jméno a příjmení)
………………………………………… (sídlo/ adresa trvalého bydliště)
………………………………………… (IČ/ rodné číslo)
(dále jen „dárce“)

a

BONA, o.p.s.
se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 177/1, PSČ 181 00
IČ: 25732587
bankovní spojení: 27-4601530267/0100
zastoupená: Mgr. Aleš Lang, ředitel
(dále jen „obdarovaný“)

takto:
Článek I.
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je závazek dárce poskytnout obdarovanému finanční dar v částce
a lhůtě sjednaných touto smlouvou.
1.2 Dar
je
poskytován
za
na……………………………..

účelem

poskytnutí

finančního

příspěvku

1.3 Převzetím daru dojde k převodu vlastnictví z dárce na obdarovaného.

Článek II.
Práva a povinnosti dárce
2.1 Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši ………….. Kč. Tento
finanční dar bude obdarovanému poskytnut bezhotovostním převodem ve prospěch

bankovního účtu obdarovaného uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě do
14 dnů po oboustranném podpisu této smlouvy.
2.2 Dárce je oprávněn domáhat se vrácení daru, popř. poskytnutí adekvátní kompenzace
odpovídající hodnotě daru, jestliže zjistí, že dar byl použit v rozporu s účelem poskytnutí
daru dle ustanovení článku I. této smlouvy.
Článek III.
Práva a povinnosti obdarovaného
3.1 Obdarovaný se zavazuje převzít finanční dar poskytovaný na základě této smlouvy.
3.2 Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kontrolu užití daru. V případě, že užije dar
v rozporu s účelem poskytnutí daru dle ustanovení článku I. této smlouvy, je obdarovaný
povinen dárci dar vrátit, a to na základě výzvy dárce k vrácení daru, ve lhůtě uvedené
v této výzvě.
3.3 Obdarovaný je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by mohlo poškodit dobré
jméno dárce.
Článek IV.
Ostatní ujednání
4.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4.2 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami.
4.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich
vážné, svobodné a pravé vůle, a nikoli v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek,
na důkaz čehož připojují své podpisy.

V…………….. dne ………………

V Praze dne …………………

Dárce
…………….

Obdarovaný
BONA, o.p.s.

……………………………………..
(jméno, příjmení, funkce a podpis)

………………………………….
Mgr. Aleš Lang, ředitel

