
Smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění  
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 a násl. z.č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, mezi: 
 
 
 
_______________________________ 
IČ ___________________________  
se sídlem _________________________ 
zastoupená __________________________  
Zaps. v OR vedeném ________ soudem v _________, oddíl ___, vložka _____ 
bankovní spojení ________________________ 
 
(dále jen "poskytovatel či sponzor") 
 
a 
 
 
_______________________________ 
IČ ___________________________  
se sídlem _________________________ 
zastoupená __________________________  
Zaps. v OR vedeném ________ soudem v _________, oddíl ___, vložka _____ 
bankovní spojení ________________________  
(dále jen "příjemce")  

I.  
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí bezúplatného plnění - sponzorského daru, který ve smyslu ustanovení 
§ 20 odst. 8, zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, poskytuje uvedený sponzor příjemci a ten jej 
přijímá. 
 
 
 

II.  
Závazek sponzora  

Poskytnutím bezúplatného plnění - sponzorským darem je následující plnění: 
peněžitá částka ve výši ………………………………….(slovy:…………………………..) na 
tělovýchovné a  sportovní účely. Tady ideálně rozepsat, na co se budou utrácet peníze, nějak rámcově…  
 
Jméno sponzora pro prezentaci na sponzorské tabuli:  
______________________________________________________ 



 
Sponzor souhlasí se zveřejněním údajů z této smlouvy na tabuli sponzorů v _____________, ve výroční 
zprávě a na internetových stránkách __________________________. 
 
 

III.  
Oprávnění sponzora  

1. Sponzor má právo žádat příjemce o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití poskytnutého 
bezúplatného plnění – sponzorského daru ze strany poskytovatele. 

 
 
2. Sponzor má právo požadovat vrácení poskytnutého bezúplatného plnění pouze v případě zjištění, 

že příjemce nesplnil povinnost stanovenou v čl. III odst. 1 této smlouvy a to ani v náhradní 
sponzorem poskytnuté lhůtě.  

 
IV.  

Závazek Příjemce 
 
Příjemce shora uvedené sponzorské dary od sponzora přijímá a zavazuje se je využít k účelům 
dohodnutých ve smlouvě a zároveň k plnění svých cílů a poslání. Dále zajistí umístění sponzora 
na sponzorské tabuli, uvedení ve výroční zprávě a internetových stránkách. 
 
 

V.  
Oprávnění Příjemce 

 
Příjemce může na základě rozhodnutí správní rady dar vrátit sponzorovi v případě, že sponzor 
nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti příjemce nebo poškozuje jeho dobré jméno. 
 

VI.  
Způsob plnění sponzorského daru 

 
Peněžní částka stanovená v čl. II bude převedena na účet příjemce číslo účtu …………………, pobočka 
……….., VS ……… nebo uhrazena v hotovosti do pokladny příjemce. 
 
 

VII.  
Závěrečná ustanovení  

Účastníci uzavírají smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah v souladu s dobrými 
mravy. 
 
Právní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
Smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena jen písemnou formou podepsanou oběma stranami. 
Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden. 
 
 
V dne V                 dne  
.................................................... ................................................  
Sponzor TJ Patek  


