Darovací smlouva
uzavřená dle § 2055 a násl. Občanského zákoníku v platném znění
mezi
Dárcem
Jméno a příjmení:
Bytem:
Datum narození:
a
Obdarovaným
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Karlovo náměstí 5
128 01 Praha 2
IČO 00442704
číslo účtu: 7251232/0800
zastoupena: generálním sekretářem Mgr. Pavlem Hořavou
I.
1) Dárce prohlašuje, že níže uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy.
2) Dárce přenechává obdarovanému dar – finanční částku ve výši

,-Kč

/slovy:
/k podpoře
činnosti
aktivit obdarovaného, které vykonává jako právnická osoba v souladu s programem
křesťanskodemokratické strany.
II.
Obdarovaný dar přijímá, potvrzuje přijetí daru svým podpisem a prohlašuje, že
ho použije k dárcem určeným účelům.
III.
Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
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________________________________
dárce

_______________________________
obdarovaný

PŘÍLOHA DAROVACÍ SMLOUVY
ETICKÝ KODEX KDU-ČSL PRO PŘIJÍMÁNÍ DARŮ
I. Preambule
Křesťanská a demokratická Unie – Československá strana lidová (dále jen KDU-ČSL) přijala
následující omezení původu zdrojů svého financování, aby jejich přijetí nebylo
v rozporu s jejími programovými cíli. KDU-ČSL si klade za cíl svou politikou prosazovat:
i.

humanitní a demokratické tradice české společnosti, právní stát a konzervativní hodnoty
v politické oblasti,

ii.

sociální spravedlnost, subsidiaritu, společné dobro a společenskou solidaritu,

iii.

sociálně tržní hospodářství,

iv.

rodinu, tedy společenství muže, ženy a dětí jakožto základní podmínky života
společnosti, národa a státu,

v.

široké zapojení občanů do rozhodovacích procesů,

vi.

dodržování mezinárodních smluv o lidských právech, k nimž se Česká republika
dobrovolně zavázala a

vii.

zvyšování vzdělanosti a kulturní rozvoj.

II. Úvodní ustanovení
a)

Tento kodex se vztahuje na veškeré formy darů, včetně darů věcných, darů ve formě
plateb za propagaci, příjmy na základě partnerských dohod i přímé peněžní dary.

b)

Hlavní osobou pověřenou pro přijímání darů je generální sekretář KDU-ČSL.

c)

Osoba jednající za KDU-ČSL s potenciálním dárcem zvažuje, zda dárce splňuje obecná
etická kritéria, tedy nejen ta uvedená v tomto kodexu.

d)

Přesahuje-li dar svou celkovou hodnotou od jednoho dárce za rok více jak 1 000 000,- Kč,
generální sekretář o této skutečnosti informuje předsednictvo a Celostátní výbor KDU-ČSL.

e)

Za důležité kritérium zvažované pro přijetí daru je považována i společenská pověst dárce.

f)

Další okolnosti přijímání darů se řídí ustanoveními § 2 platné Směrnice pro hospodaření
a účtování v KDU-ČSL.

III. Problematické zdroje darů
KDU-ČSL nepřijímá dary od subjektů podílejících se bezprostředně na
1) hazardu a/nebo pornografii a jejich propagaci,
2) vykonávání umělého oplodnění, umělých abortů a/nebo eutanazie,
3) podnikání se sídlem společnosti v oblasti daňových rájů.
Nebudeme přijímat dary ani od dceřiných společností, jejichž mateřské společnosti se podílejí na
výše popsaných aktivitách.

