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DAROVACÍ SMLOUVA  
 

kterou uzavírají, 

 

__________________________________________________________ 

datum narození:  __________________________________________________________ 

bytem v   __________________________________________________________ 

tel.: __________________________, e-mail: _______________________________________ 

(dále také jako „Dárce“)  

 

a 

 

Nadační fond PREMIOT 

se sídlem Benešovská 2270/34, Vinohrady, 101 00 Praha 10 

IČ: 117 88 658 

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 1998 

zastoupen panem Michalem Javůrkem, předsedou správní rady 

bankovní spojení: 123-4966550287/0100, transparentní účet: 3470227/0100  

e-mail: info@nfpremiot.cz, tel.: +420 774 173 413 

(dále také jako „Obdarovaný“) 

 

(Dárce a Obdarovaný společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku, na níže uvedeném místě, s obsahem uvedeným dále 

v tomto dokumentu (dále také jako „Smlouva“). 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Nadační fond. Obdarovaný je nadačním fondem, jehož účelem jsou společensky nebo 

hospodářky užitečné účely, mimo jiné podpora, ochrana a rozvoj kvality života mládeže 

a dětí, seniorů a znevýhodněných občanů České republiky. 

1.2. Dárce. Dárce má v úmyslu svým darem finančně podporovat činnosti Obdarovaného. 

 

2. Předmět Smlouvy  

 

2.1. Předmět Smlouvy. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí finančních prostředků 

Obdarovanému ze strany Dárce, a to ve výši _______________________,- Kč (slovy: 

________________________________________ korun českých) (dále také jako „Dar“). 

2.2. Přijetí Daru. Obdarovaný výše uvedený Dar od Dárce přijímá. 

2.3. Dobrovolnost. Dar je ze strany Dárce poskytován dobrovolně. 
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3. Poskytnutí a užití Daru 

3.1. Způsob poskytnutí Daru. Dar bude ze strany Dárce poukázán bankovním převodem na 

výše uvedený bankovní účet Obdarovaného, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření 

této Smlouvy. 

3.2. Odstoupení od Smlouvy. Nebude-li Dar ve shora uvedené lhůtě poukázán na bankovní 

účet Obdarovaného, je Obdarovaný oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

3.3. Užití Daru. Smluvní strany se dohodly, že Dar bude využit výlučně v souladu s účely 

Obdarovaného, tak jak je tento uveden v jeho zakládací listině či statutu, se kterým byl 

Dárce seznámen. Jestliže Dárce blíže vymezil přesný účel jeho užití, bude Dar použit 

výlučně k tomuto účelu. 

3.4. Vrácení Daru. V případě, že Obdarovaný použije Dar v rozporu s touto Smlouvou, je 

Dárce oprávněn požadovat vrácení Daru. V žádných jiných případech nemá dárce na 

vrácení daru nárok. 

 

4. Ochrana osobních údajů 

4.1. Zpracování osobních údajů. Dárce bere na vědomí, že v rámci plnění podle této Smlouvy 

dochází ze strany Obdarovaného ke zpracování osobních údajů Dárce, a to v souladu s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR), a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a na to navazujících právních předpisů. 

4.2. Informační povinnost. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány 

osobní údaje Dárce, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých 

práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení v dokumentu Ochrana 

soukromí, který je k dispozici na internetových stránkách Obdarovaného 

www.nfpremiot.cz/ochrana-soukromi/. Dárce uzavřením této Smlouvy potvrzuje, že se 

s tímto dokumentem seznámil. 

 

4.3. Uvedení údajů Dárce. Dárce uděluje souhlas se svým uvedením v seznamu Dárců ve 

výroční zprávě Obdarovaného a na webových stránkách Obdarovaného: 

 

 ano   ne 

 

4.4. Daňové potvrzení. Potvrzení pro daňové účely Dárce: 

 

 ano   ne 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Platnost, účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

Smluvními stranami.  

5.2. Vyhotovení. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každý účastník 

obdrží po jednom vyhotovení. 
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5.3. Salvátorská klauzule. Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné nebo 

pozbude-li platnosti, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto 

neplatného nebo neúčinného ustanovení nastupuje ustanovení všeobecně závazných 

předpisů, které řeší danou otázku smluvního vztahu. V tomto případě se Smluvní strany 

zavazují změnit svůj smluvní vztah přijetím nového ustanovení, které bude svým 

obsahem nejlépe odpovídat neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.  

5.4. Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. Otázky výslovně 

neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5.5. Vůle stran. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly. Dále 

prohlašují, že ve Smlouvě jsou srozumitelně a jednoznačně formulována práva, 

povinnosti a vzájemné vztahy, že rozumí v plném rozsahu obsahu Smlouvy a bez výhrad 

s ním souhlasí, že tuto Smlouvu uzavírají s vážnými úmysly, po vzájemném projednání a 

ze své pravé a svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují toto své prohlášení svými 

vlastnoručními podpisy pod textem této Smlouvy. 

 

Místo: ___________________________ 

Datum: __________________________ 

 

 

 

__________________________ 

Dárce 

Místo: Praha 

Datum: _________________________ 

 

 

 

__________________________ 

Obdarovaný 

 

 

 

 

 


