DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)
MEZI: Obec Lomnička
se sídlem: Lomnička 103, 666 01 Tišnov
IČO: 00363197
bankovní spojení: 2144809369/0800
zastoupená paní Mgr. Helenou Součkovou, starostkou
(dále jen „Dárce“)
a
(1)

Charita Česká republika
se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 701 00 969
zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury
České republiky, č. e. 8/1-00-702/1999
bankovní spojení: 55660022/0800, VS: 104
zastoupená na základě plné moci Mgr. Jakubem Líčkou, generálním sekretářem
(dále jen „Charita ČR“)

(Dárce a Charita ČR společně dále jen jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Charita ČR je dobročinnou organizací s celostátní strukturou v České republice a zároveň
největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb a poskytovatelem
humanitární a rozvojové pomoci přispívající ke zlepšení kvality života lidí na čtyřech
kontinentech;
(B)

Dárce si přeje Charitě ČR darovat finanční dar specifikovaný v čl. 1.1 této Smlouvy,
který bude použit výhradně v souladu s posláním Charity ČR;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1

Dárce se touto Smlouvou zavazuje bezplatně poskytnout Charitě ČR peněžní dar
ve výši 250 000 Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých) (dále jen „Dar“).

1.2

Dárce Dar Charitě ČR daruje na podporu sbírky Charita pro Ukrajinu[
(dále jen „Účel Daru“).

1.3

Charita ČR Dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se jej využít v souladu
s Účelem Daru.

1.4

Dárce převede Dar ze svého výše uvedeného bankovního účtu nejpozději
do 10 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy na bankovní účet Charity ČR č. účtu
55660022/0800, VS:104, vedený u České spořitelny.

2. PROHLÁŠENÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1

Dárce prohlašuje, že Dar poskytuje Charitě ČR dobrovolně a nespojuje s ním žádnou
protislužbu či jakékoli jiné protiplnění ze strany Charity ČR.

2.2

Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li ke splnění závazku Dárce převést
Dar na bankovní účet Charity ČR ve lhůtě podle čl. 1.4 této Smlouvy a Smluvní strany
se nedohodnou jinak, tato Smlouva zaniká.

2.3

Dárce prohlašuje, že není omezen ve svéprávnosti a je způsobilý Dar poskytnout.

2.4

Dárce prohlašuje, že Dar není součástí společného jmění manželů a že není zapotřebí
žádného souhlasu třetích osob k platnému uzavření této Smlouvy a dále že k Daru
neuplatňuje žádná jiná fyzická nebo právnická osoba vlastnická nebo jiná práva.

2.5

Dárce dále prohlašuje, že si není vědom toho, že by Smlouva zkracovala jeho věřitele
a nezakládá pro ně práva z relativně neúčinného právního jednání ve smyslu ustanovení
§ 589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“).

3. OSOBNÍ ÚDAJE A SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM INFORMACÍ O DARU
3.1

Dárce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen se zásadami zpracování
osobních údajů Charitou ČR jako správcem osobních údajů, které jsou k dispozici na
www.charita.cz.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
4.1

Tato Smlouva slouží pro Dárce také jako potvrzení o přijetí daru v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1, případně ustanovením § 20 odst. 8 a ustanovením
§ 38l odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

4.2

Podléhá-li
tato
Smlouva
zveřejnění
v registru
smluv
dle
zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zavazuje se Dárce

zajistit její zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této Smlouvy.
4.3

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, nevymahatelným,
zdánlivým či nulitním, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé
nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu
vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

4.4

Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy
a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu
této Smlouvy.

4.5

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé, včetně práv a povinností z porušení
této Smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde, se řídí a budou řídit příslušnými právními
předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

4.6

Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými
oběma Smluvními stranami.

4.7

Tato smlouva je vyhotovena ve (2) dvou stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana
obdrží (1) jeden stejnopis.

4.8

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
Smluvními stranami, v případě že Smlouva podléhá zveřejnění dle čl. 4.2 této Smlouvy,
nabývá tato Smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, textu porozuměly a s jejím zněním
bez výhrad souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

Lomničce dne _____________
28.03.2022
V ___________

V ___________ dne _____________

______________________________

podepsal
Mgr. Jakub Digitálně
Mgr. Jakub Líčka
Datum: 2022.03.28
Líčka
20:25:54 +02'00'
______________________________
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