
Darovací smlouva 
 

uzavřená podle § 2055 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

      3D Production, s.r.o. 

Prodloužená 263 

530 09 Pardubice 

IČ: 49685473 

DIČ: CZ49685473 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

           zastoupená jednatelem Ondřejem Noskem 

           (dále jen „dárce“) 

a 

 

 VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE 

      U Divadla 50 

531 62 Pardubice 

IČ 00088358 

DIČ CZ00088358 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupené ředitelem Petrem Dohnalem 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

 

I. 

 

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční částku ve výši 60.000,- Kč (slovy:           

šedesáttisíckorunčeských) určenou na zajištění zvukové technologie divadla. 

 

2. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.  

 

3. Obdarovaný prohlašuje, že uvedený dar přijímá a zavazuje se poskytnutou částku použít 

pouze k účelu, k němuž byl poskytnuta.  

 

II. 

 

1. Darování výše zmíněné částky bude realizováno tak, že dárce předmětný finanční obnos 

zašle na účet obdarovaného č. XXXXXXXX vedené u  xxxxxxxxxxxx a to nejpozději do 

31. 12. 2021. 

 

2. Obdarovaný souhlasí se způsobem a lhůtou předání daru. 

 

 

III. 
 

1. Obdarovaný může na základě rozhodnutí ředitele VČD dar vrátit v případě, že dárce 

nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré 

jméno.  



 

 

2. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně 

z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

  

IV. 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze 

smluvních stran. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

3. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv                       

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si 

vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. 

 
 

 

 

 

 

V Pardubicích, dne ……………… 

 

 

 

 

 

……………………………….                                       …………………………………. 

                                             

                         

 

                     

                      

Ondřej Nosek 

jednatel 3D Production, s.r.o. 

za dárce 

Petr Dohnal 

ředitel VČD 

za obdarovaného 


