DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2055 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
I. Smluvní strany
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Zastoupené:
Vendulka Drobná, DiS., ředitelka
se sídlem:
Rovná 277, 415 01 Teplice
IČO:
65607368
bankovní spojení:
Fio banka,Teplice
2401143941/2010
dále jen “obdarovaný“ na straně jedné
a
Jméno/Firma:
…………………………………………………………
Zastoupené:
…………………………………………………………
se sídlem:
…………………………………………………………
Rodné číslo/IČO:
…………………………………………………………
Číslo účtu:
…………………………………………………………
dále jen „dárce“ na straně druhé.
II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy jsou:
 Finanční dar ……………………………………………………………………….. Kč.
 Hmotný dar ……………………………………………………………………………..
 Služba …………………………………………………………………………………...
III. Účel smlouvy
Poskytnutý dar bude účelově použit k zajištění cílů a aktivit obdarovaného, vyplývajících
z jeho STATUTU: Pokrytí provozních nákladů SSŠT.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1) Dárce převede dar dle jeho charakteru v termínu …………………………………….
2) Dárce se může domáhat vrácení daru, pokud obdarovaný jej použije k jinému účelu, než
je uveden ve smlouvě.
Dárce prohlašuje, že níže uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy.
Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou
protislužbu či jakékoli jiné protiplnění ze strany obdarovaného.
3) Obdarovaný uvedený finanční dar, věcný dar či službu přijímá, přičemž obě strany
souhlasí s použitím daru v souladu s účelem, na který byl poskytnut.
4) Obdarovaný se zavazuje podat dárci písemnou zprávu o použití daru.
5) S uvedenými osobními údaji bude obdarovaný nakládat výhradně v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
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zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
V. Společná ustanovení
1) Všechny změny a doplňky této smlouvy jsou platné jen v písemné formě s podpisy
obou smluvních stran.
2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom
vyhotovení.
3) Další event. ujednání: …………………………………………………………………………..
V Teplicích, dne ………………………

V Teplicích, dne ………………………

.....................................................
Za dárce

...............................................................
Za obdarovaného
Vendulka Drobná, DiS. – ředitelka
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