
DAROVACÍ SMLOUVA MOJE KINO SVĚTOZOR

uzavřená (dle ustanovení §§ 2055 až 2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) níže uve-
deného dne, měsíce a roku

mezi

trvale bytem:

IČ
(jen u podnikajících FO)

bankovní spojení:

(dále jen „dárce“),

a

Union Film s.r.o.
sídlo: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1
IČ: 62576631 DIČ: CZ 62576631
jednající: p. Petrem Jiráskem, jednatelem
č.ú.: 2100651272 / 2010
(dále jen „obdarovaný“) a (společně též jako „smluvní strany“).

Článek I.
1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši
který je příspěvkem pro provozování kulturních akcí v kině Světozor v rámci projektu „Moje kino“.

Článek II.
1) Shora uvedená částka bude dárcem převedena na účet obdarovaného uvedeného v záhlaví této
smlouvy do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

Článek III.
1) Dárce poskytuje dar obdarovanému dobrovolně.
2) Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej výhradně k účelu, k němuž 
mu byl poskytnut.

Článek IV.
1) Obdarovaný prohlašuje, že jako výraz vděčnosti za poskytnutý dar uvede na jedné ze sedaček 
kina Světozor následující jméno/text vybrané dárcem 

(dále jen „jméno/text“) a poskytne dárci další výhody, jejichž výčet bude uveden na webových 
stránkách kina (jedná se zejména o poskytnutí vstupenek, pozvánky na vybrané premiéry atd.)
2) Obdarovaný se zavazuje udržovat jméno/text po dobu jednoho roku ode dne, kdy bude sedačka 
označena příslušným štítkem.



3) Poskytnutí tohoto finančního daru nezaručuje nárok na přednostní obsazení sedačky během 
projekcí.

Článek V.
1) S ohledem na povahu daru, který je předmětem této smlouvy a který je účelově určen na finan-
cování kultury, je dárce v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn odečíst si poskytnutou finanční částku od zákla-
du daně.

Článek VI.
1) Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti připsáním
částky uvedené v článku I. na účet obdarovaného.
2) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena vzájemném ujed-
nání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

 V        dne

 dárce        obdarovaný

Union Film s.r.o.
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1
IČO 62576631
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