
Smlouva o sponzorském daru

uzavřená  dle  ustanovení  § 628   a  násl.  zákona  č.  40/1964 Sb.  občanského 
zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

Jméno a příjmení / Název (dále jen dárce): ……………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
IČO: ……………………
DIČ: ……………………

a

Oddíl RK Dragons Jablonec nad Nisou (dále jen obdarovaný)
Mšenská 3936/22, Jablonec nad Nisou, 460 04
IČO: 22712011

I. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je sponzorský dar, který ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, 
§ 20  odst. 8  zákona  č. 586/1992 Sb.  o  daních  z příjmů,  poskytuje  uvedený 
sponzor (dárce) oddílu RK Dragons Jablonec nad Nisou a ten jej přijímá.

Sponzor – právnická osoba, je oprávněn podle § 20 odst. 8, zákona o daních 
z příjmů odečíst hodnotu daru poskytnutého právnické osobě se sídlem na území 
ČR  na  financování  a  podporu  činnosti  oddílu  (obdarovaný),  částku  alespoň 
2000,– Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle 
§ 34.

Sponzor  –  fyzická  osoba,  je  oprávněn  podle  § 15  odst. 1,  zákona  o  daních 
z příjmů odečíst hodnotu daru poskytnutého právnické osobě (obdarovaný) se 
sídlem na území ČR pro stejné účely, pokud úhrnná hodnota ve zdaňovacím 
období přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1000,– Kč. V úhrnu lze 
odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru v celkové výši ………… Kč, 
slovy: ………………………………………,  které  budou  poukázány  na  účet 
obdarovaného: č. ú. 107-4199680207/0100 vedeného u Komerční banky nebo 
zaplaceny hotově proti příjmovému dokladu.



II. Účel smlouvy:

Dar je poskytnut na podporu činnosti oddílu RK Dragons Jablonec nad Nisou. 
Tímto je míněno vlastní sportovní činnost, pořádání závodů, údržba lodí, nákup 
sportovních potřeb apod.
Obdarovaný se zavazuje, že dar použije pouze pro potřeby shora uvedené.
Obdarovaný je povinen umožnit dárci kontrolu užití daru.
Dále pak obdarovaný poskytne dárci možnost propagace jeho firmy při pořádání 
závodů  a  to:  poskytnutím  reklamní  plochy  v prostorech  konání  závodu, 
opakované vyhlašování jména o činnosti  dárce konferenciérem v době konání 
závodu, případně umístění loga firmy na lodi oddílu RK Dragons Jablonec nad 
Nisou nebo reklamy na loděnici oddílu RK Dragons Jablonec nad Nisou.

III. Další ujednání:

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom exempláři. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pročetli, porozuměli ji a podepsali ji 
dle své svobodné vůle.

V Jablonci n. N. dne:

Za dárce: Za obdarovaného:
               ……………………… ………………………


	Jméno a příjmení / Název (dále jen dárce): ………………………………………
	……………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………
	……………………… ………………………

