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DAROVACÍ PODMÍNKY  
DUPV – Dech života, z. ú.  

 

1. DEFINICE 

1.1. Podmínkami se rozumí tyto darovací podmínky (dále jen „Podmínky“). 

1.2. Dechem života se rozumí DUPV - Dech života, z. ú., IČO: 227 59 344, se sídlem Praha, Nusle, 

Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl U, vložka 248 (dále jen „Dech života“). 

1.3. Darem se rozumí peněžitá částka poskytnutá Dárcem Dechu života (dále jen „Dar“). 

1.4. Dárcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba poskytující Dar Dechu života (jinde jen 

„Dárce“). 

1.5. Webem se rozumí webové stránky Dechu života na doméně www.dechzivota.cz (dále jen 

„Web“). 

1.6. Projektem se rozumí shromažďování finančních prostředků za účelem pomoci osobám se 

závažnými zdravotními obtížemi, např. závažnými dýchacími obtížemi nebo dýchající s 

pomocí tracheostomické kanyly apod. (dále jen „Projekt“). 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Tyto Podmínky upravují vztahy mezi Dárcem a Dechem života.  

2.2. Poskytnutím Daru Dárce stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a Dar 

poskytuje Dechu života v souladu s nimi. Poskytovatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny 

údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo Dar poskytl a kdo je oprávněným 

příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely. Poskytnutím Daru zároveň Dárce deklaruje, že 

poskytnuté finanční prostředky pocházejí z legálních zdrojů. 

2.3. Bude-li mezi Dárcem a Dechem života uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo 

jiná písemná dohoda, s níž budou tyto Podmínky v rozporu, má taková darovací smlouva 

nebo jiná dohoda přednost před těmito Podmínkami. 

3. POSKYTNUTÍ DARU 

3.1. Poskytnutím Daru, tedy připsáním peněžité částky na příslušný účet dle těchto Podmínek, 

dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování Daru ze strany Dárce Dechu 

života a přijetí tohoto Daru ze strany Dechu života od Dárce, přičemž součástí této smlouvy se 

stávají tyto Podmínky. 

http://www.dechzivota.cz/
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3.2. Dárce je oprávněn poskytovat Dechu života Dar dle těchto Podmínek bezhotovostním 

převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím platebního systému GoPay. Tímto není 

dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Dechem života. 

3.3. Bezhotovostním převodem mohou být poskytovány Dary v libovolné výši, nejméně však 

v hodnotě 100,- Kč. Bezhotovostním převodem jsou Dary poskytovány na bankovní účet 

Dechu života č.ú. 2107405322/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s.  

3.4. Platbou prostřednictvím platebního systému GoPay umístěného na Webu mohou být 

poskytovány Dary ve výši 100 Kč, 300 Kč, 500 Kč, 1.000 Kč, 5.000 Kč a jiná částka zvolená 

přímo Dárcem. 

3.5. V případě platby prostřednictvím platebního systému GoPay Dárce souhlasí s použitím 

komunikačních prostředků na dálku. 

3.6. Nedohodne-li se Dárce s Dechem života jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi 

Dárcem a Dechem života, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby 

Dárcem. 

3.7. Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové 

připojení, bankovní poplatky a jiné, si hradí Dárce sám. 

3.8. V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o 

poskytnutí daru, zejména pro daňové účely, vyplní Dárce formulář na Webu nebo kontaktuje 

na e-mailové adrese: info@dechzivota.cz. Dech života je povinen mu bez zbytečného odkladu 

takové potvrzení, případně návrh smlouvy zaslat. 

4. VYUŽITÍ DARU 

4.1. Dech života je povinen s Darem naložit v souladu se svojí zakládací listinou a s rozhodnutími 

správní rady nebo ředitele.  

4.2. V případě obdržení Daru na konkrétní Projekt je Dech života povinen poskytnutý Dar využít 

výhradně na tento Projekt a s ním spojené náklady. V případě, že na určitý Projekt bude 

vybrána částka převyšující jeho rozpočet, jsou správní rada nebo ředitel Dechu života 

oprávněni rozhodnout o využití té části Daru převyšující rozpočet Projektu na jiný účel, 

zpravidla blížící se svojí povahou Projektu, na který byl Dar Dárcem původně poskytnut. 

4.3. Správní rada nebo ředitel Dechu života jsou oprávněni ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení 

Daru rozhodnout o odmítnutí Daru, a to i bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že 

Dárcem bude právnická osoba s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Dech života je v 

takovém případě oprávněn od uzavřené darovací smlouvy odstoupit s účinky ex tunc; k 

odstoupení dojde buď jeho doručením Dárci, nebo dnem jeho uveřejnění na Webu. 

Poskytnutý Dar je Dech života v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu ode dne 

odstoupení od smlouvy vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky 
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poukázány. Dárce nemá nárok na úroky přirostlé v období od poskytnutí Daru do jeho 

vrácení.  

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1. Dárce uděluje souhlas Dechu života, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), zpracovával 

tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, číslo bankovního účtu, adresa 

elektronické pošty, telefonní číslo, případně další údaje pro poskytnutí daru (dále jen 

„Souhlas“).  

5.2. Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Dech života zpracovával jeho osobní údaje, které 

Dárce poskytne Dechu života za účelem poskytnutí Daru či vydání potvrzení o přijetí daru dle 

čl. 3.8. Dech života takto poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem poskytování služeb a 

plnění povinností dle těchto Podmínek, interních směrnic, interní potřeby, zpracování 

výročních zpráv, vedení statistik apod. 

5.3. Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby byl jako Dárce uváděn ve výroční zprávě Dechu 

života a na Webu. 

5.4. Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 10ti let od prvního dne roku následujícího ode  

dne poskytnutí Daru Dárcem. 

5.5. Souhlas Dárce lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na: info@dechzivota.cz nebo dopisu 

na kontaktní adresu Dechu života. 

5.6. Dle zákona o ochraně osobních údajů má Dárce právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat informaci, jaké Dárcovy osobní údaje Dech života zpracovává, 

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na Dech života nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem. 

6.2. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv 

uzavřených dle těchto Podmínek budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li 

smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.  
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6.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění na Webu, a to dnem 1.3. 2018. 

DUPV – Dech života, z. ú. 

 


