Smlouva o podpoře dítěte - darovací smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb.
mezi

Dárcem:
Jméno, příjmení, r.č. nebo datum narození
Adresa
a
Obdarovaným:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., IČO 229 038 44
sídlem Lojovická 20, 142 00 Praha 4
zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností v oddíle O, vložka č. 1330 u MS v Praze
zast. ředitelkou organizace Michaelou Chovancovou
I.
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je získání finančních prostředků na podporu konkrétního dítěte zařazeného do
projektu „Podporuj mě … aneb adopce „na blízko“ realizovaného Obdarovaným. Projekt se týká finanční
podpory dětí z dětských domovů na území České republiky po opuštění dětského domova. Jeho smyslem a cílem
je naspořit konkrétnímu dítěti určitý finanční obnos, který mu bude k dispozici po opuštění dětského domova a
který mu usnadní vstup do samostatného života.

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je darovaní smlouvou dále specifikovaných finančních prostředků (daru) Dárcem
Obdarovanému, který je povinen použít tento dar v rámci výše uvedeného projektu „Podporuj mě… aneb
adopce „na blízko“, a to pro dítě uvedené v seznamu dětí zařazených do projektu na webových stránkách
Obdarovaného pod označením specifikovaným variabilním symbolem č. ….. Konkrétně se jedná o ………….
nar.…………….. z Dětského domova ………………………………. (dále jen Dítě).

III.
Poskytnutí daru
Dárce poskytne pro výše uvedené Dítě dar – roční příspěvek ve výši ……… Kč (slovy ...... korun
českých). Předmětná finanční částka bude Dárcem uhrazena na bankovní účet obdarovaného, který je veden u
Raiffeisenbank, a.s., Národní 9, 110 00 Praha 1, č. účtu: 6072121052/5500 pod variabilním symbolem ....... a
specifickým symbolem ………. následujícím způsobem:
- v pravidelných měsíčních splátkách ve výši ………Kč ( slovy………. korun českých )
2) Dárce se úhradou daru stává tzv. Podporovatelem Dítěte.
3) Dárci se přiznává oprávnění uhradit dar jednorázově i v případě jiného sjednaného způsobu úhrady.
4) Dárce je oprávněn poskytnout ve prospěch Dítěte mimořádnou platbu nad rámec výše Daru
specifikovaného v čl. III. odst. 1) této smlouvy.
5) Obdarovaný se zavazuje jedenkrát ročně zaslat Dárci na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
přehled o platbách realizovaných jím ve prospěch Dítěte. Na žádost Dárce vystaví Obdarovaný na konci

účetního období Potvrzení o přijetí daru pro uplatnění odpočtu hodnoty daru ze základu daně podle zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmu.
IV.
Prohlášení dárce
Dárce podpisem této smlouvy prohlašuje, že výše uvedený dar poskytuje dobrovolně bez nátlaku a je si
vědom, že darovaná částka bude užita pro Dárcem zvolené Dítě označené v čl. II. smlouvy, a to po opuštění
dětského domova tímto dítětem. Do té doby je předmětná částka v držení Obdarovaného, který není oprávněn ji
použít. Předmětná částka – dar bude užit např. na další vzdělávání Dítěte, na platby související se zajištěním
ubytování Dítěte či vybavení domácnosti, na náklady související s profesním zaměřením Dítěte apod. Výplata
naspořené částky může být po domluvě s Dítětem realizována jak jednorázově, tak ve splátkách s tím, že může
být vyplacena nejen přímo Dítěti, ale např. poskytovateli ubytování či jiných služeb Dítěti, zařízení pro
vzdělávání Dítěte apod. V této souvislosti bere Dárce na vědomí, že Obdarovaný má právo schválení účelu, ke
kterému bude Dar – finanční prostředky pro Dítě užity. V této souvislosti se Obdarovaný zavazuje postupovat
s odpovídající péčí a konat ku prospěchu Dítěte.
V.
Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva je uzavřena na dobu u r č i t o u, a to na dobu jednoho roku, počínaje dnem podpisu
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude písemně doručeno doporučenou poštou jednou
smluvní stranou druhé nejpozději jeden měsíc před skončením doby účinnosti této smlouvy sdělení, že na
prodloužení této smlouvy nemá tato smluvní strana zájem, prodlužuje se platnost této smlouvy automaticky vždy
o jeden rok.
2) Účastníci této smlouvy se dohodli, že pokud nedojde ze strany Dárce k úhradě prvé splátky Daru
v termínu stanoveném v čl. III. odst. 1) této smlouvy, hledí se na tuto smlouvu jako by nebyla uzavřena,
nedohodnou-li se její účastníci písemně jinak.
3) V případě, že ze strany Dárce nebudou hrazeny finanční částky dle čl. III. odst. 1) této smlouvy, je
Obdarovaný oprávněn od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají ke dni doručení písemného
odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě nevyzvednuté
doporučené zásilky na poště bude smluvními stranami uplynutím 15. dne od jejího uložení na poště považována
za doručenou. Stejně tak bude zásilka považována za doručenou dnem, kdy ji pošta vrátí jako nedoručitelnou.

VI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a jakékoliv její změny
lze uskutečnit pouze písemnou formou.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich
pravé a svobodné vůle a že ji neuzavřeli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom jejím vyhotovení.
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