Pravidla pro přijímání darů
Čl. I
Obecná ustanovení
(1) Občanská poradna Třebíč, z.s. si váží všech peněžních i hmotných darů, které dostává. Všechny dary musí být využity v souladu s posláním organizace.
(2) Pro přijímání darů se stanoví následující pravidla:
(3) Pracovníci organizace jsou vázáni Etickým kodexem Občanské poradny Třebíč vyvarovat se přijímání hodnotných darů (ve svůj prospěch). Hodnotným darem je
dar v hodnotě více než 1 000 Kč. Pracovníci se mohou dostat do situace, kdy odmítnout drobný dárek, by bylo nezdvořilé – v tom případě mohou dar přijmout.
Musí však o této skutečnosti informovat svého přímého nadřízeného a doporučuje se takový dárek (káva, bonboniéra) věnovat na pohoštění pro jiné uživatele.
(4) Zástupce organizace (ředitel/ka), který dar přijímá, je povinen uzavřít s dárcem
písemnou darovací smlouvu podle stanoveného vzoru (viz příloha č. 1), ve které
může dárce stanovit účel, na který bude jeho dar použit. Tato povinnost neplatí,
pokud se jedná o hmotný dar zanedbatelné hodnoty a dárce uzavření darovací
smlouvy nežádá.
(5) Zástupce organizace, který dar přijímá, jej může odmítnout, pokud jej shledá neužitečným nebo by se mohlo jednat o etický problém (dárce je napojen na organizovaný zločin; šíří rasistické názory; existuje důvodná obava, že dárce bude
požadovat protislužbu apod.).
(6) O finančním ocenění hmotného daru rozhoduje vedoucí poradny.
(7) Zástupce organizace (ředitelka), který dar přijímá, je povinen s dárcem projednat,
zda si dárce přeje být uveden ve veřejných materiálech organizace (výroční zpráva, webové stránky apod.).
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Čl. II.
Darovací smlouva – VZOR
I.
Účastníci smlouvy
Jméno, přijmení
narozen/a:
bytem:
(dále jen „dárce„)
a
Občanská poradna Třebíč, z.s.
IČ 72883966
se sídlem Dreuschuchova 874/17, 674 01 Třebíč
zastoupená Mgr. Hanou Chloupkovou, statutární zástupce spolku (ředitelka)
(dále jen „obdarovaný“)
Uzavřeli níže
tuto DAROVACÍ SMLOUVU
(dále jen „smlouva“)
II.
Předmět smlouvy
Dárce dobrovolně přenechává na základě této smlouvy obdarovanému
a) finanční částku ….… Kč, slovy ……………………….
b) movitou věc v hodnotě …… Kč, slovy …………………..
a obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá.
a) Výše uvedená finanční částka bude převedena z bankovního účtu dárce na
bankovní účet obdarovaného vedený u ……………., č. ……………., variabilní symbol, do ….. dnů po podpisu této smlouvy.
b) Výše uvedená movitá věc bude předána obdarovanému (místo předání a
přesná adresa) do ….. dnů po podpisu této smlouvy.
Dárce poskytuje dar obdarovanému dobrovolně a nespojuje s ním žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.
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III.
Účel smlouvy
Dárce přenechává dar obdarovanému za účelem
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Obdarovaný se zavazuje, že použije dar výhradně ke stanovenému účelu v tomto bodu uvedeném. V případě, že obdarovaný dar nevyužije k účelu v tomto bodě uvedenému,
a) je povinen neprodleně dar vrátit
b) má dárce právo žádat o vrácení daru
Finanční dar je věnován a bude použit obdarovaným pro charitativní účely ve smyslu
zákona č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů.
IV.
Závěrečná ustanovení
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou touto smlouvou zvlášť upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž dárce obdrží jeden výtisk a obdarovaný také jeden výtisk.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřeli ji po
vzájemném projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni
a ani za nápadně nevyhovujících podmínek.
V ………………. dne ………………

…………………………………………...

………….……………………………………

jméno a příjmení fyzické osoby

za Občanskou poradnu Třebíč, z.s.

3

