DAROVACÍ PRAVIDLA DONIO
Tato darovací pravidla Donio blíže vymezují činnost Donio s.r.o. jako pořadatele
dobročinných sbírek a provozovatele platformy a činnost Nadačního fondu Donio.
1.

Definice
„Aplikovatelné právní předpisy“ představují právní předpisy upravující činnost
Pořadatele v oblasti pořádání Dobročinných sbírek; těmito jsou především aktuální
znění zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
„Dobrozvykem“ se rozumí projekt realizovaný Nadačním fondem, jehož účelem
je na pravidelné bázi zapojit Podporovatele do činnosti Nadačního fondu a podpory
naplňování účelu, pro který byl Nadační fond založen.
„Dobročinnou sbírkou“ se rozumí sbírka založená Pořadatelem a pořádaná
ve prospěch Příjemce v rámci veřejné sbírky uvedené v článku 2.4.
„Nadačním fondem“ se rozumí Nadační fond Donio, IČO: 085 44 051, se sídlem
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaný v Nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1749.
„Netradičním zážitkem“ se rozumí netradiční zážitek předem specifikovaný
na Portálu Donio, který je zprostředkován vybranému Přispěvateli.
„Patronem sbírky“ se rozumí osoba, která participuje na jedné z Dobročinných
sbírek konaných Pořadatelem; smyslem činnosti této osoby je Dobročinnou sbírku
podpořit, zvednout povědomí o jejím konání a zvýšit zájem o poskytování
peněžních příspěvků do Dobročinné sbírky.
„Podporovatelem“ se rozumí osoba, která pro předem neurčený účel poskytla dar
do majetku Nadačního fondu.
„Portálem Donio“ se rozumí webové stránky www.donio.cz.
„Provozovatelem“ se rozumí obchodní společnost Donio s.r.o., IČO: 084 13 371,
se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317514.
„Pořadatelem“ se rozumí obchodní společnost Donio s.r.o., IČO: 084 13 371, se
sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317514.
„Pravidelným podporovatelem“ se rozumí Podporovatel zapojený do projektu
Dobrozvyk a/nebo jím určená třetí osoba, které umožnil zapojení do projektu
Dobrozvyk.
„Příjemcem“ se rozumí osoba, v jejíž prospěch je Dobročinná sbírka pořádána
Pořadatelem.
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„Přispěvatelem“ se rozumí osoba poskytující peněžní prostředky do Dobročinné
sbírky.
2.

Činnost Pořadatele

2.1

Jednou z činností Pořadatele je pořádání Dobročinných sbírek, jejichž cílem je
opatření peněžních prostředků pro předem stanovený veřejně prospěšný účel,
zejména humanitární nebo charitativní povahy.

2.2

Při pořádání Dobročinných sbírek se Pořadatel a/nebo Příjemce jménem Pořadatele
obrací na předem neurčený okruh Přispěvatelů, aby tito přispěli na stanovený
veřejně prospěšný účel Dobročinné sbírky.

2.3

Dobročinné sbírky jsou organizovány podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách.

2.4

Ministerstvo vnitra eviduje veřejné sbírky konané Pořadatelem pod označením
„pomoc lidem v těžké situaci a podpora právnických osob“ pod tímto odkazem
a pod označením „na prevenci, pomoc a podporu“ pod tímto odkazem.

2.5

Činností Pořadatele není organizace shromažďování peněžních prostředků
pro politické strany nebo politická hnutí.

2.6

Pořadatel kromě pořádání Dobročinných sbírek poskytuje služby související
s organizací crowdfundingových projektů v rámci sekce dostupné na webové
stránce www.donio.cz/plus. Tato činnost Pořadatele není předmětem těchto
darovacích pravidel.

Činnost Nadačního fondu
3.1

Činnost Nadačního fondu odpovídá účelu Nadačního fondu, pro který byl Nadační
fond založen. Tím je především pomoc lidem ve složitých životních situacích,
podpora kultury, kulturních produkcí a kulturních zařízení, podpora umělců,
podpora zdravotnického personálu a zdravotnických zařízení, podpora
osob/organizací při mimořádných situacích, organizování dobročinných akcí.

4.

Zahájení Dobročinné sbírky

4.1

Každý, ať už fyzická nebo právnická osoba, může navrhnout Pořadateli, aby v jeho
prospěch nebo ve prospěch jiného založil a následně pořádal Dobročinnou sbírku.
Návrh nezakládá povinnost Pořadatele Dobročinnou sbírku založit a následně
pořádat.

4.2

Návrhy na uspořádání Dobročinné sbírky budou primárně vyřizovány
prostřednictvím Portálu Donio nebo prostřednictvím e-mailové adresy
donio@donio.cz. Navrhovatel by měl v návrhu uvést své kontaktní údaje
a představit účel Dobročinné sbírky, tedy objasnit, s jakým problémem může
Dobročinná sbírka pomoci.

4.3

Pořadatel si vyhrazuje právo založit Dobročinnou sbírku na základě vlastního
uvážení.
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5.

Konání Dobročinné sbírky

5.1

Při zakládání, organizaci, financování, propagaci a ukončení veřejných sbírek
postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

5.2

Pořadatel zpravidla koná Dobročinné sbírky shromažďováním peněžních
prostředků na bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky. Pořadatel si
vyhrazuje právo konat Dobročinnou sbírku i jiným způsobem nebo kombinací více
způsobů předpokládaných Aplikovatelnými právními předpisy.

5.3

Informace o Dobročinných sbírkách jsou veřejně dostupné na Portálu Donio.

5.4

Při konání Dobročinné sbírky Pořadatel spolupracuje s Patronem sbírky. Patron
sbírky se účastní Dobročinné sbírky dobrovolně a Pořadateli vůči němu nevznikají
žádné nároky. Svým chováním Patron sbírky přispívá dobrému jménu Pořadatele
a naplnění účelu Dobročinné sbírky.

5.5

Pořadatel účtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých
Dobročinných sbírek tak, aby mohl prokázat soulad účetních záznamů
s vyúčtováním Dobročinné sbírky.

5.6

Provozovatel kryje náklady na pořádání
z dobrovolných darů na provoz Provozovatele.

6.

Ukončení a vypořádání Dobročinné sbírky

6.1

Dobročinná sbírka je ukončena shromážděním peněžních
nebo uplynutím doby, jež byla stanovena pro její konání.

6.2

Po ukončení Dobročinné sbírky Pořadatel:

Dobročinných

sbírek

rovněž

prostředků

(a)

poskytne Příjemci čistý výtěžek Dobročinné sbírky převodem na předem
určený bankovní účet; nebo

(b)

opatří věc potřebnou pro naplnění účelu Dobročinné sbírky a tuto převede
do vlastnictví Příjemce, případně obstará a umožní Příjemci čerpat službu
potřebnou pro naplnění účelu Dobročinné sbírky.

6.3

Příjemce musí použít čistý výtěžek Dobročinné sbírky nebo poskytnutou věc anebo
čerpanou službu výhradně ke stanovenému účelu Dobročinné sbírky. Plnění této
povinnosti kdykoli prokáže Pořadateli anebo Magistrátu hlavního města Prahy
v souladu s § 24 odst. 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

6.4

Dokončené Dobročinné sbírky jsou zveřejňovány na Portálu Donio.

6.5

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit Dobročinnou sbírku i před uplynutím doby,
jež byla stanovena pro její konání.
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7.

Přispěvatelé

7.1

Každý může být Přispěvatelem do Dobročinné sbírky. Příspěvky je možné
poskytnout prostřednictvím Portálu Donio. Přispět je možné bankovním převodem
nebo platební kartou online.

7.2

Částky předdefinované pro příspěvek do Dobročinné sbírky jsou ve výši 100 Kč,
300 Kč, 500 Kč, 1.000 Kč, 2.000 Kč a 3.000 Kč. Kromě těchto částek může
Přispěvatel poskytnout i jakoukoliv jinou libovolnou částku.

7.3

Hodnotu poskytnutého příspěvku do Dobročinné sbírky si Přispěvatel může při
splnění podmínek příslušné daňové právní úpravy odečíst od základu daně.
Pořadatel za tímto účelem na žádost poskytne Přispěvateli o poskytnutém
příspěvku potvrzení.

7.4

V souvislosti s poskytnutím příspěvku do Dobročinné sbírky bude Přispěvateli
umožněno v libovolné výši přispět na činnost a provoz Provozovatele. Takto
shromážděné peněžní prostředky jsou především použity na mzdy zaměstnanců,
marketingové aktivity, vývoj platformy a poplatky spojené s provozem platební
brány.

7.5

Provozovatel nezveřejňuje ani neposkytuje žádné údaje o Přispěvatelích s
výjimkou případů, kdy s tím Přispěvatelé předem vyslovili souhlas a případů, kdy
je to vyžadováno právními předpisy.

8.

Netradiční zážitek

8.1

Provozovatel ve spolupráci s Příjemci a Patrony sbírek vymýšlí pro Přispěvatele
možnosti získání Netradičního zážitku jako poděkování za poskytnutý příspěvek.
Netradičním zážitkem je typicky setkání s Patronem sbírky. Každá Dobročinná
sbírka je zpravidla spojena s jiným Netradičním zážitkem.

8.2

Pokud se chce Přispěvatel ucházet o Netradiční zážitek, může při zadávání
příspěvku označit tuto možnost a následně Pořadateli napsat, proč by měl/a
Netradiční zážitek získat právě on/ona. Tým Pořadatele vybere ze všech zaslaných
odpovědí tu nejzajímavější, nejoriginálnější.

8.3

Vybraní Přispěvatelé budou o svém výběru informováni elektronicky
prostřednictvím kontaktních údajů uvedených při zaslání příspěvku do Dobročinné
sbírky. Současně budou informováni o tom, kdy a kde, případně za jakých dalších
podmínek si lze Netradiční zážitek užít.

8.4

Zprostředkování Netradičního zážitku úzce souvisí s veřejně prospěšným účelem
Dobročinné sbírky. Netradiční zážitek nepředstavuje jakékoliv protiplnění
za poskytnutí příspěvku a nemá za cíl být ekonomicky nebo tržně atraktivním.
Vybranému Přispěvateli nebudou propláceny žádné náklady související s čerpáním
Netradičního zážitku.

8.5

Je vyloučeno, aby vybraný Přispěvatel jakkoliv s Netradičním zážitkem dispozičně
nakládal, zejména, nikoli však výlučně, aby Netradiční zážitek za úplatu
postupoval nebo aby se zážitkem nakládal bez souhlasu Pořadatele jakýmkoliv

4/5

jiným způsobem, který by byl v rozporu s ideou Dobročinnosti nebo dobrými
mravy.
8.6

Výběr Přispěvatele nezakládá práva a povinnosti žádné ze stran a není vymahatelný
před orgány veřejné moci.

9.

Dary Nadačnímu fondu a Dobrozvyk

9.1

Podporovatelé mohou přispět darem do majetku Nadačního fondu s cílem podpořit
činnost Nadačního fondu a účel, pro který byl Nadační fond založen.

9.2

Účast v projektu Dobrozvyk dává Pravidelným podporovatelům možnost požádat
Nadační fond prostřednictvím Portálu Donio o provedení nadačního příspěvku
v určité výši ve prospěch některé Dobročinné sbírky, a to až do celkové výše
částky, k níž se vztahuje účast Pravidelného podporovatele v projektu Dobrozvyk
a která byla předmětem daru do majetku Nadačního fondu.

9.3

Oprávnění požádat Nadační fond prostřednictvím Portálu Donio o provedení
nadačního příspěvku může být časově omezeno.

9.4

Nadační fond si vyhrazuje právo provést nadační příspěvek pouze ve prospěch
takové Dobročinné sbírky, která odpovídá účelu Nadačního fondu.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 9. února 2021.

10.2

Pořadatel a Nadační fond jsou oprávněni tato pravidla kdykoliv měnit a doplňovat.
Změna či doplnění jsou účinné prvním dnem vystavení na Portálu Donio.
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