Darovací smlouva
(dále jen „smlouva“)
uzavřena podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:
1. Provident Financial s.r.o.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 9/2006, PSČ 140 00;
IČO: 256 21 351;
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523;
zastoupená Irenou Zelenou, jednatelkou, a Lukášem Polcem, jednatelem;
(dále jen „dárce")
a
2. Název:
Se sídlem:
IČ:
Číslo účtu:
Kód banky:
Zastoupená:
(dále jen „obdarovaný“/ dárce a obdarovaný společně též jen jako „Strany“)
Článek I.
Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarovanému peněžitý dar ve výši Kč (slovy: korun
českých). Dar bude obdarovaným použit na financování veřejně prospěšného projektu ve smyslu ust.
§ 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. – komunitní akce na , která byla vybrána jako vítězný projekt v
soutěži komunitních akcí Pomáháme s Providentem.
Článek II.
Částku uvedenou v článku I. této smlouvy poukáže dárce nejpozději do jednadvaceti (21) dnů od
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy,
a to s uvedením variabilního symbolu, tj. IČ nebo jiné identifikační číslo dárce.
Článek III.
Obdarovaný dar podle článku I. této smlouvy přijímá a zavazuje se jej využít v souladu s účelem
uvedeným v článku I. této smlouvy.
Článek IV.
Obdarovaný se touto cestou zavazuje, že bude dárce informovat o využití daru, přičemž v souladu s
podmínkami soutěže Pomáháme s Providentem poskytne obdarovaný dárci materiály týkající
komunitní akce financované za použití daru a rovněž bude na žádost dárce podrobněji informovat o
činnosti a o aktivitách, na které byla výše uvedená částka poskytnuta. Nebude-li dar využit pro účel
stanovený touto smlouvou, je dárce oprávněn požadovat vrácení daru.

Článek V.
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného smluvního dodatku.
3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
(1) stejnopise s platností originálu.
5. Obdarovaný může návrh této smlouvy přijmout pouze v navrhovaném znění s vyloučením
možného přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského
zákoníku.
6. Dárce i obdarovaný prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy níže.

V Praze, dne:
za dárce:

V,
dne:
za obdarovaného:

…………..…………………….…………..
Irena Zelená
Jednatelka

……….…….…………………………....
jméno:
organizace:

………………………………………………
Lukáš Polc
Jednatel

