Vnitřní pravidla č. 1/2013
pro přijímání darů
(ke standardu 2)

1. Dar, poskytnutý CZP SK, musí být vždy projevem svobodné vůle dárce
a nesmí být v žádném případě jakýmikoliv způsobem vynucován. Na přání dárce
může být dar anonymní.
2. Dar může být přijat v peněžité formě nebo jako věcný dar od právnické
nebo fyzické osoby, a to vždy bez stanovení jakýchkoliv podmínek k jeho použití.
Může být přijat i od klienta CZP SK nebo od jeho příbuzného či osoby blízké, nikoliv
však od zájemce o službu.
3. O darování a přijetí věcného nebo peněžitého daru musí být vždy sepsána
darovací smlouva. Přijetí daru musí být vedeno v účetní evidenci CZP SK a podléhá
zdanění podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
4. Peněžní prostředky lze použít výhradně k financování nákladů na
poskytování sociálních služeb, věcné dary lze použít výhradně ve prospěch uživatelů
služeb.
5. Pracovníci CZP SK nesmějí z titulu výkonu sociální služby přijímat osobní
dary ani osobní pozornosti, a to v jakékoliv formě. Porušení tohoto zákazu je
závažným porušením pracovní kázně, z něhož budou, podle stupně závažnosti
porušení, vyvozeny odpovídající právní důsledky ve smyslu zákoníku práce, popř.
jiných obecně závazných právních předpisů.
6. Součástí těchto pravidel je vzor darovací smlouvy, připojený v příloze.

Příloha

Darovací smlouva
(vzor)
Jméno a příjmení fyzické osoby
nebo název právnické osoby…………………………………………………………………
adresa fyzické osoby nebo
sídlo právnické osoby …………………………………..
IČO (jen u právnických osob) ………………………..
zastoupená (jméno a příjmení, funkce,
trvalé bydliště, č. obč. průkazu) ……………………………………………………………..
(dále jen „dárce“)
a
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
se sídlem U Skládky 4, 190 00 Praha 9,
IČO: 26594544
zastoupené (jméno a příjmení, funkce,
trvalé bydliště, č. obč. průkazu)………………………………………………………………
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají t u t o

darovací smlouvu:
I. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem darovací smlouvy je, podle § 628 až 630 Občanského zákoníku
č. 47/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle § 15, odst. 1, zákona
č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí
sponzorského daru (věcného daru) spočívajícího v poskytnutí finančních prostředků
k financování nákladů na …………………………………………………………………….
(poskytnutí věcného daru…………………….ve prospěch uživatelů služeb CZP SK).
2. Cena sponzorského daru je……….……,- Kč (slovy ..……………….korun
českých).
3. Obdarovaný tento dar od dárce k výše uvedenému účelu přijímá.

II. Ostatní ujednání
Dárce souhlasí (nesouhlasí) se zveřejněním svého jména, ceny a účelu
poskytnutého daru pro případ, že bude obdarovaný zveřejňovat jména dárců, kteří
mu poskytli sponzorské (věcné) dary, nebo bude-li v této věci dotazován orgány
k tomu příslušnými.
III. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Plnění z této smlouvy se považuje za poskytnutí humanitární pomoci podle
ust. § 20, odst.8 (pro právnické osoby) a podle § 15, odst. 1 (pro fyzické osoby)
zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla smluvními stranami uzavřena svobodně, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Jedno vyhotovení této smlouvy obdrží dárce a jedno obdarovaný.

V …………. dne ……………..

……………………….
dárce

……………………….
obdarovaný

