
DAROVACÍ SMLOUVA 
 
 
Firma:    
Sídlo:  
IČ:  
Zastoupená:  

(dále jen dárce) a 

Organizace: ČMELÁK – SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY 
Sídlo:  ŠVERMOVA 32, 460 10 LIBEREC 10 
IČ: 467 473 62 
Bankovní spojení:   ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S. 

Č. Ú.: 379 5555 379 / 0800 
Zastoupená: BC. JANA BUJOKOVÁ 
(dále jen obdarovaný) 

se ve smyslu §2055-2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodli na uzavření této 

smlouvy: 

1. Předmět této smlouvy je finanční dar ve výši __________,- Kč. Obdarovaný uvedené prostředky přijímá, 

prostředky budou použity na ekologické aktivity organizace a na další obecně prospěšné služby uvedené ve 

výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností. 

Dárce i obdarovaný souhlasí s použitím daru v souladu s účelem, na který byl dar poskytnut. 

2. Dárce má právo navrhnout jméno pro vybranou tůň v areálu Mokřady Jablonné. Obdarovaný se zavazuje 

vystavit pro dárce certifikát ve formátu A4 k patronství tůně. Jméno tůně bude uvedeno na informační tabuli 

při vstupu do areálu. Obdarovaný si vyhrazuje právo jméno tůně před podpisem smlouvy schválit. (Záleží 

nám na tom, aby nebyl název vulgární nebo s nenávistným podtextem.) 

3. Dárce se může domáhat vrácení daru, pokud bude využit jinak, než je uvedeno ve smlouvě, a to do 2 let od 

uzavření smlouvy. Strany jsou obeznámeny s možností odvolání daru z důvodů stanovených občanským 

zákoníkem. Vznikne-li dárci právo odvolat dar, budou strany postupovat dle ustanovení § 2068 a násl. 

občanského zákoníku. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Všechny změny 

a doplňky této smlouvy jsou platné jen v písemné formě s podpisy obou smluvních stran. 

5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží dárce a jedno obdarovaný. 

6. Dárce je podle příslušného paragrafu Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších změn 

oprávněn odečíst si poskytnutou částku nebo finanční hodnotu daru od základu daně. 

7. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, což potvrzují  

svými podpisy.          

        V  _________________      dne: ...................                                         V Liberci dne: ..........................  

                                                                                                                

______________________________     _____________________________ 

                      za dárce                                                                    za obdarovaného 

                                           Jana Bujoková 
 


