DAROVACÍ SMLOUVA

Nadační fond Všechny naše děti
IČ: 07446276
Se sídlem Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8
Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1641
Zastoupen: ………………………..
(dále jen „Nadační fond“)
a
………………………
……………………….
……………………….
……………………….
(dále jen „Příjemce“)

uzavřeli níže uvedeného dne na základě § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník tuto Darovací smlouvu

1. Nadační fond je založen za účelem odpory rodin, které mají více dětí a platí za ně školné
na soukromé škole.
2. V souladu se svým účelem převádí Nadační fond touto Smlouvou vlastnické právo na
Příjemce, tedy daruje Příjemci peněžní částku ve výši …………….,- Kč (slovy ……………
korun českých) a Příjemce tento dar jakožto nadační příspěvek (dále jen „Nadační
příspěvek“) přijímá.
3. Nadační příspěvek může být Příjemcem použit toliko k uhrazení školného, které je
povinen platit za vzdělávání dítěte / dětí ……………………. na škole …………………... (dále
jen „Škola“), a to na období od ……….. do ……………
4. Nadační příspěvek bude uhrazen bezhotovostním převodem přímo na bankovní účet
Školy, číslo …………………….. do ………...
5. V případě, že dítě / děti ukončí vzdělávání na Škole dříve před uplynutím doby uvedené
v odst. 3 této Smlouvy, zavazuje se Příjemce vrátit Nadačnímu fondu částku
odpovídající školnému za období od ukončení vzdělávání na Škole do konce období
uvedeného v odst. 3 této Smlouvy.
6. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků je zveřejňován ve výroční zprávě
Nadačního fondu. Výjimku tvoří příspěvky do 10 tis. Kč ročně, které se neuvádějí, a nad
10 tis. Kč ročně, pokud je příspěvek poskytován z humanitárních, zejm. zdravotních
důvodů. Příjemce může ze závažných důvodů požádat, aby informace o Nadačním
příspěvku jemu poskytnutém nebyla ve výroční zprávě uvedena. O neuvedení

Nadačního příspěvku ve výroční zprávě rozhoduje Správní rada Nadačního fondu na
základě řádně odůvodněné žádosti Příjemce.
7. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě darovací.
8. Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při
jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli
a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních
stran.

V …………….. dne ………………………….

………………………………….
za Nadační fond

V …………….. dne ………………………….

………………………………….
Příjemce

Škola ………………………….. se tímto zavazuje, že v případě předvídaném odstavcem 5 této Smlouvy
vrátí uvedenou částku zpět na účet Nadačního fondu.
V ………………….. dne ………………..

………………………………….
Ředitel školy

