
DARoVACísMLouVA
uzavřena dle $ 2055 a násl. zákona č.89/20L2 Sb., občanský zákoník

evid. č. z/,n lL8lD
[.v

Smluvnístrany:

Dárce:

SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkpvská 13L0
198 00 Praha 9

tČlolČ: 26065801 / cz260658oL
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka9L24
Zastoupený:

ř

obdarovaný:
Dejvické divad!o o.p.s.
Sídlo: Zelená L084/L5a,160 00 Praha 6

tč / otČ: 27t578o6 l cz27l57806
Registrace: oR vedený MS Praha, oddíl o, vložka 333
Banka: KB Praha 6, číslo účtu:5L-25820to2o7/o1.oo
Zastoupený: MgA. Evou Kejkrtovou Měřičkovou, ředitelkou

č!ánek l

V souladu s ustanovením $ 20 odst.8 zákona č.586/92 o dani z příjmu v platném znění a ve

smyslu s 628 a násl. zákona č.89/2oL2 (občanského zákoníku), dárce na základě této smlouvy
daruje obdarovanému finančnídar v celkové výši 75 000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun

českých). 
j

Dar bude poskytnut bezhotovostním převodem na bankovní účet obdarovaného, nejpozději

do 30. 4.20t8.

Dárce prohlašuje, že nebude po obdarovaném požadovat vrácení daru, ani jeho části, a to za
podmínky, že obdarovaný splnísvé povinnosti v souladu s touto smlouvou.

Dárce souhlasí s uvedením svého jména, jako dárce, v propagačních materiálech
obdarovaného.

článek lt

obdarovaný podpisem smlouvy zde uvedený finanční dar přijímá a zavazuje se celou částku
použít výh radně na fi nancován í své vlastn í čin nosti.



obdarovaný se současně zavazuje zaplatit darovací daň podle zákona o daních z příjmu č'
586lt992 Sb. v platném znění, pokud není ve smyslu citovaného zákona od zaplacení této
daně osvobozen.

článek lt!

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením
občanského zákoníku.

Tato 'darovací smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu dárce a obdarovaného a uzavírá se
s platností na období ]. roku od ]..3.2018 do 28.2.2ot9.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nic[ž každý má platnost originálu. Dva
originály obdržíobdarovaný a dva originály obdrží Dárce.
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