SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍIIODARU
Nížeuvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

ELIV, §.r.o., se sídlem Bratří Štefanů499179,500
IČ:28859022

(1)

03 Ffuadec Králové 3

Zastoupená Petrem Vondráčkem - jednatelem (dále jen,,Dárce")

a

(2)Nadace Sirius, se sídlem Všehrdova 2,Ptaha 1, 118 00, IČ: 28418808, nadace
zapsaná v nadačnímrejstříku vedeném Městským soudem v Ptaze, oddíl N, vložka
693, zasto,lpená Mgr. Svatavou Poulson, provozní ředitelkou projektu Patron dětí
(dále jen,,Obdarovaný")

(Darce a Obdarovaný budou v této Smlouvě oznaěováni jednotlivě jako ,,Smluvní strana" a
společně jako ,,Smluvní strany")

uzavřely tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO DARU
(dále

ien ,,Smlouva")

VZHLEDEM K TOMU,ZE:

(A)

Obdarovanému Dar (iak je tento pojem definován v č1. 2.1.
této Smlouvy) pro nížespeciťrkovaný účel,a to bez jakéhokoli nároku na jakékoli
protiplnění za strarty Obdarovaného; a

(B)

Obdarovaný má zájem od Darce Dar přijmout a užítjej v souladu
v této Smlouvě níže,

Diárce mázájemposkytnout

SE SMLUVNÍ

s účelemuvedeným

srneNy DOHODLY NA NÁSlp,nurÍcÍtvl:

1.

pŘrcumĚr,q. úČnL

1.1.

Předmět
Předmětem této Smlouvy 1e závazek Darce poskytnout Obdarovanému Dar, a to bez
nároku na jakékoli protiplnění, a závazek Obdarovaného Dar přijmout a použítza
podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.2.

úeet

je

sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran
související s poskytnutím Daru Dárcem Obdarovanému pro nížespecifikovanó účely,
jakož i převést vlasfirické právo k Daru zDárce na Obdarovaného.

Účelem této Smlouvy

,,

NADAČNÍo.q.n

2.1.

předmět Daru
Předmětem daru dle této Smlouvy jsou peněžúprosředky ve qýši 20.000,dvacet tisíc korun česlcých) (dále jen ,,I)ar").

2.2.

Kč (slovy:

Poshrtnutí Daru
Dárce tímto be4platně poslqytuje Dar Obdarovanému a Obdarovaný tímto Dar pfijímá.
Dárce se zavazl$e odevzdat Obdarovanému Dar formou beáotovostního bankovního

převodu na účetObdarovaného é.: 5757464610600, vedený u společnosti MONETA
Money Bank, a.s., a to nejpozději do 31.12. 2019.
2.3.

úěel Daru
Dfuce poskytuje Obdarovanému Dar zaúěe:lemposkytnutí příspěvku na pomoc sociiálně
a zdravotrrě zneýhodněným dětem v rámci projektu Patron dětí, na jehož rea]izaci se
Obdarovaný podílí(www.patrondeti.cz)

)A.

povinnost účelovéhov.vužitíDaru
Obdarovaný se zavazllje, že Dar využie pouze k účeluuvedenému v odst. 2.3. této
Smlouvy apfivyužltíDaru bude postupovat s péčířádného hospodáře.
Účelové vynatoženíDaru je Obdarovaný povinen na žádostDárce doložit a d|e vyrvy
Darce případně i prokázat příslušnými doklady.

2.5.

vrácení Daru

V případě, že dojde k nezanedbatelnému porušenípovinností Obdarovaného uvedených
v ustanovení odst. 2.4. této Smlouvy a takové porušenínebude napraveno ani
v dodatečné lhůtě jednoho (1) měsíce od okamžiku, kdy Darce upozorni Obdarovaného
na takové porušení, máDérce právo požadovat vrácení Daru, popř. části Daru, k nížse
konkrétnípřípad porušení viĚe, a to do tří (3) měsícůod mamého uplynutí lhů§
uvedené výše v tqmto odstavci.
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3.

zÁvĚnnčNÁ usr.q.NovnNí

3.1,

Doručování

I

Jakékoli oznámeni, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně
dle této Smlouvy, bude učiněno či dáno elektronicky e-mailem nebo písemně. Toto
oznétmerú, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak,
považováno za řáďně dané či učiněnédruhé Smluvní straně, budeJi doruČeno do
příslušnée-mailové schránky, osobně, doporučenou poštou, kurymí sluŽbou nebo
faxem na dále uvedenou adresu příslušnéSmluvní strany nebo na takovou jinou adresu,
kterou tato příslušná Smluvní strana určív oznámeni zaslaném druhé Smlurmí straně:

(a)

Dárce:
Adresa:
E mail:

(b)

Erulrí §tp{q"q 1 9 9i 7 2. § Q 9-Q 3 4tu4p9_ {s4lqyi
elivsro@eliv.cz. vagkova@eliy.cz

Obdarovaný:
Adresa:
K rukám:
E-mail:

Malostranské nábř.558/1, 1l8 00 Praha l
. Svatavy Poulson
svatava.poulson@nadacesirius.cz

Jakékoliv oznámetúpodle této Smlouly bude považováno za doručené:
(a)

(b)

(c)

Dnem doručeníe-mailové zptá*ry do příslušnée-mail,ové schrán§;
dnem fyzického předání oznámetú, je-li oznámení zasíIžnoprostřednictvím
kuqýra nebo doručováno osobně; nebo
dnem doručenípotvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíIáno doporuČenou
poštou; nebo

(d)

dnem doručenís následným potvrzením neporušeného doručení,v případech,
kdy oznámení bylo doručováno faxem; nebo

(e)

dnem, kdy bude, v případě, že doručenív}še uvedeným způsobem nebude z
jakéhokoli důvodu možné,ozrámení zasláno doporučenou poštou na adresu
určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné
Smluvní strarry (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli dŮvodu
nedojde, a to ani ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uloženína příslušném

poštovnímúřadu.

Výše uvedené adresy a telekomunikační spojení mohou být měněna jednostranným
písemným oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně s
tím, že takováto rsnéna se stane účinnouuplynutím deseti (10) dnŮ od doruČení
takového aznánteni druhé smluvní straně.
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3.2.

+

Mlčenlivost a důvěmost
Veškeréinformace tykajícíse této Smlouvy jsou ze strany Dárce i Obdarovaného
považovány za ďtxémé. Bez souhlasu druhé Smluvní strany nebudou §rto informace
sděleny žádnétřetí osobě, s qijimkou případů, kdy je 4přístupnění těchto informací
vyžadověno právními předpisy, touto Smlouvou (k jejímu řádnému plnění) nebo
příslušnými organy na zíú<ladéprávních předpisů nebo jednalo-li by se o informace již
veřejně přístupné.

Souhlas druhé Smluvní strany není třeba ke sdělení informací osobě, která jménem
jedné Smluvní strany vykonává závazf<y touto Smlouvou vzniklé. Tyto informace však
takové osobě mohou být poskytnu§ pouze v míře nutné k qikonu příslušnéhozávazku
ztéto Smlouvy.
Ve váahu k výše uvedenému Smluvrrí strany tímto qýslovně sjednávají,že Obdarovaný
je oprávněn uvóst Dárce jako svého dérce a Dárce je oprávněn uvést v nezbytném
rozsahu jakékoli informacevúahqícíse k této Smlouvě nebo Daru pro daňové účely.
Pro odstranění jakýchkoli pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že ávazl<y
dle tohoto odst. 3.2. přetrvávají i po skončeníplatnosti či účinnostitéto Smlouvy.
J.J.

vztah k dalšímsmlouvám

Pro odshanění případných pochybností, dohodou smluvních stran dle této Smlouvy
nejsou nijak dotčeny ani omezeny ptávaa povinnosti Smluvních stran dle jakékoli jiné
smlouvy o poskytrrutí nadačníhodar:uvzavřéné mezi Obdarovaným a-Dárcem.
3.4.

Dodatkv Smlouvy

Jakékoliv změny nebo dodatky k této Smlouvě musí blit učiněny písemnou formou
a musí bý podepsany oběma Smluvními stranami.
3.5.

oddělitelnost

Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení této Smlouvy neplatným,
nevymahatelným nebo neúčinným,nedo!ýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či
neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavanljí nahradit do
pěti (5) dnů po doručenívýzxv druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo
neúčinnéustanovení ustanovením platrrým, r,ymahatelným a účinnýmse stejným nebo
obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavtítnovolt smlouvu.
3.6.

Stejnopisy
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, zntchžkaždýbude považovián
za prvopis. Jeden (1) stejnopis obdržíDárce ajeden (1) stejnopis obdržíObdarovaný.
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3.7.

Úeinnost
Tato Smiouvanabýváplatnosti a účinnostidnem podpisu oběma Smluvními stranami.
Pro případ, žetato Smlouva neniuzavítánazapřítomnosti obou Smluvních stran, platí,
že nebude uzavíena, pokud ji kterrákoli ze Smluvních stran podepíše s jakoukoliv
znrěnou Čiodchylkou, bť nepodstatnou, nebo dodatkem, Iedaže druhá Smluvní strana
takovou zrněnu či odchylku nebo dodatek následně písemně schválí.

NÁ DUKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují
se kjejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle
jejich svobodné a vážnévůle prosté tísně, zejména tísně Jinanční.

Y Praze dne2,122019
Dárce:

ELIV.

s.r.o.
§Lťtď!

§"r.s"

Br"atří §tef ;rrrrj

4

1a

9g/79'J

09 Hradec Kráíové
59022

Obdarovaný:
Nadace sirius

Mgt. Sva/ava Poulson
Funkce: provozní ředitelka projektu Patron dětí
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