Darovací (sponzorská) smlouva na podporu činnosti politické strany

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
– peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...
(dále jen Smlouva)
Uzavřená dle § 628 a násl. OZ níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
Firmou……………………………………………………….IČ……………………….
sídlo firmy:……………………………………………………………………………..
zastoupenou……………………………………………………………………………..
Nebo

fyzickou osobou: jméno: .......................................................... datum narození .............................................
adresa trvalého bydliště..........................................................................................................
(dále jen dárce)

a

politickou stranou ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně
postiženým... IČ: 26585979 se sídlem: Praha 1, Malá Strana, Nerudova 253/11, zastoupenou předsedou strany Mgr. Petrem
Hannigem, zapsanou na MVČR dne 5. 3. 2002 pod č.j. VS-756/SDR/1-2002 s názvem Strana zdravého rozumu
poslední změna stanov registrována 29. 11. 2016 pod č. j. MV - 51919-28/VS-09 – název ROZUMNÍ – stop migraci a
diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým... IČ:
Bankovní spojení: Fio banka, a. s. V Celnici 1028/10 11721 Praha 1, č. ú. 2901125336 / 2010 (dále jen obdarovaný)

I.
Dárce poskytuje na základě této Smlouvy obdarovanému dar, a to ve výši .......................................Kč
(slovy: .................................................................................Kč) s tím, že obdarovaný dar přijímá do svého
vlastnictví a zavazuje se tento použít v souladu se svými cíli a posláním. Dar je nutné poslat na transparentní
účet strany vedený u Fio banky: 2901125336 / 2010
II.
Dárce prohlašuje, že dar je bez vad a že tento dar poskytuje dobrovolně a s tímto nespojuje žádnou
protislužbu ze strany obdarovaného.
III.
Částku ve výši uvedené v článku I. se dárce zavazuje zaplatit na účet obdarovaného ve lhůtě 15 dnů od
podpisu této Smlouvy. Pokud dárce nepřevede ve stanovené lhůtě dar na výše uvedený účet, stává se tato
Smlouva neplatnou.
IV.
Dar je poskytnut v souladu s § 15 odst. 8 (pokud jde o fyzickou osobu) nebo § 20 odst. 8 (pokud jde o
právnickou osobu) Zákona o dani z příjmu, a to na účely v souladu s cíli obdarovaného.
V.
Dárce má právo žádat obdarovaného o poskytnutí informací o způsobu využití daru.
VI.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že podepsaní prohlašují, že mají právo jednat za
příslušnou smluvní stranu a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

V ....................... dne ........................................

………………………………….
dárce

…………………………………
obdarovaný

