
DAROVACÍ SMLOUVA 

 

 Fyzická osoba: 

  jméno a příjmení: 

  adresa: 

  datum narození/rodné číslo: 

 

 Právnická osoba: 

  název: 

  adresa: 

  IČO: 

  zastoupený/á: 

 

 (na straně jedné jako „Dárce“) 
  
  a 

 

 Spolek Společný Prezident 

 se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 1010/9 

 IČO:  

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 
75597 vedená u Městského soudu v Praze   

 zastoupený Ing. Adamem Coubalem r.č 850919/3055 

 

 (na straně druhé jako „Obdarovaný“) 

 
Dárce a Obdarovaný uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2055 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto darovací smlouvu (dále jen „Smlouva“). 
 

1. Základní ustanovení  

1. Dárce na základě této Smlouvy daruje Obdarovanému peněžitý dar ve výši 

……………….………………..Kč (slovy:  

……………………………………………………………korun českých) (dále jen „Dar“) a Obdarovaný tento 

Dar přijímá. 

2. Bezúčelový dar je poskytován jako příspěvek k naplnění poslání činnosti Obdarovaného, jak jsou 

popsány v jeho zakladatelské listině na www.ZaSpolecnehoPrezidenta.cz 

3. Dar bude Dárcem poskytnut formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Obdarovaného 

6032935369/0800, a to do sedmi (7) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

4. Dárce prohlašuje, že jím poskytnutý Dar nemá nezákonný původ, nepochází z trestné činnosti ani 

nebyl získán jiným způsobem v rozporu s právními předpisy. 

5. Dárce souhlasí se zveřejněním své identity a hodnoty Daru. 



 

 

2. další ujednání  

1. Obdarovaný je povinen Dárci na jeho výzvu prokázat věrohodným a přezkoumatelným způsobem, 

že dar použil k účelu podle odst. 1.2. Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po doručení výzvy. 

2. Dárce je oprávněn kontrolovat, zda je dar použit k účelu stanovenému v odst. 1.2. Smlouvy, a 

Obdarovaný je k tomu povinen poskytnout Dárci veškerou potřebnou součinnost.  

3. Dárce je oprávněn odstoupit od Smlouvy a/nebo odvolat Dar, pokud Obdarovaný (i) použije Dar 

v rozporu s účelem uvedeným v odst. 1.2. Smlouvy; (ii) na výzvu Dárce podle odst. 2.2. Smlouvy 

neprokáže způsob použití Daru. V případě, že se Dárce takto rozhodne, je povinen tuto skutečnost 

oznámit Obdarovanému doporučeným dopisem na uvedenou adresu Obdarovaného. Obdarovaný 

je povinen dar vrátit Dárci nejpozději do třiceti pracovních dní. 

4. Dárce bere na vědomí, že Obdarovaný zpracovává osobní údaje Dárce, resp. fyzických osob 

zastupujících Dárce nebo s Dárcem propojených, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) a dalšími obecně závaznými předpisy v oblasti ochrany 

osobních údajů, a to v rozsahu a způsobem nezbytným pro účely (i) uzavření a plnění Smlouvy, (ii) 

ověření skutečností uvedených Dárcem při jednání o Smlouvě a (iii) plnění zákonných povinností. 

5. Obdarovaný se zavazuje v souladu s Nařízením zachovávat náležitá technická a organizační 

opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k 

jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování jakož i k 

jejich jinému zneužití.  

2. závěrečná ustanovení 

1. Svým podpisem potvrzuje Dárce, že je seznámen s následujícími podmínkami spolku: 

2. Na propagaci vlastní činnosti spolku může být využito maximálně 20% z objemu získaných 

finančních darů. 

3. V případě, že by generál Petr Pavel neoznámil svoji kandidaturu či nezahájil volební kampaň na 

prezidenta ČR, a to z jakéhokoliv důvodu – bude 80% z daru vráceno všem dárcům, kteří přispěli 

částkou více než 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

4. Všechny finanční dary (po odečtení nákladů na propagaci) budou po zahájení oficiální prezidentské 

volební kampaně převedeny na transparentní volební účet Generála Petra Pavla. Činnost spolku 

tím nemusí končit, ale všechny finanční dary, ponížené maximálně o 20% na pokrytí nákladů 

spolku, budou již od té chvíle směrovány výhradně na transparentní volební účet kandidáta 

Generála Petra Pavla. Zahájením volební kampaně a převedením darů na transparentní volební 

účet Generála Petra Pavla zaniká povinnost vracení jakékoliv částky dárcům. 

5. Tuto Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným 

oběma Smluvními stranami. 



6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran 

obdrží  po jednom stejnopise. 

7. Smluvní strany si smlouvu přečetly a prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že je projevem jejich 

svobodné a vážné vůle. 

8. Správní rada i Dozorčí rada pracují pro spolek bez nároku na odměnu. 

 

V Praze dne ……………………… 

 

 

Dárce: …………………………………….                                           Obdarovaný: …………………………………….              

[● podpis Dárce]       Spolek v zastoupení Ing. Adam Coubal 


