
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 
 

Číslo: rok/měsíc/poslední 4 číslice RČ 
 

42 FS nadační fond 
IČ: 
Sídlo: Klimentská 46, Praha 1 
Zastoupený předsedou správní rady: Ing. Marina Markvartová 
 
Bankovní spojení:  
E-mail: info@42fnf.com 

(dále jen „nadační fond“ nebo „poskytovatel“) 

 

a 

Jméno, Příjmení, RČ 

trvale bytem 

bydliště / korespondenční adresa: 

Zastoupená: 

Bankovní spojení: 

E-mail:      , tel:  
(dále jen „příjemce“) 
 
Uzavírají podle §1746 a následujících zákona a v souladu s §353 až §354 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění tuto Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen 
„smlouva“): 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
1.1 Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života a 

působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnost, rozvoji a uplatňování základních lidských 
práv a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako celku. 

 
V této souvislosti nadační fond uskutečňuje zejména nadační činnost směřující k (i) podpoře 
lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní stav a/nebo sociální stav a/nebo 
etnický původ, (ii) rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí, (iii) podpoře 
tělesného rozvoje a sportovního vyžití, (iv) podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména 
z hlediska jejich materiální vybavenosti, (v) podpoře umění a umělecké tvorby talentovaných 
lidí, (vi) obnově a zachování kulturně-historického fondu, (vii) zlepšování kvality životního 
prostředí a podpoře ekologických projektů a (viii) podpoře obecně prospěšných a potřebných 
aktivit.  

1.2 Předmětem této smlouvy je závazek nadačního fondu poskytnout příjemci nadační příspěvek, 
závazek příjemce nadační příspěvek použít v souladu s jeho účelovým určením za podmínek 
stanovených touto smlouvou a určení postupu při porušení nebo nedodržení závazků 
smluvních stran stanovených touto smlouvou. 
 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí písemně nejpozději do 8 dnů druhé smluvní straně. 

 
II. 

Nadační příspěvek 
 
2.1 Nadační fond se zavazuje za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě poskytnout 

příjemci nadační příspěvek ve výši 0.000 Kč (slovy: xxx tisíc korun českých), který je účelově 
určený na [doplnit]. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek přijmout a použít jej výhradně 
k uvedenému účelu. 



 
2.2 Nadační příspěvek byl příjemci poskytnut na základě jeho Žádosti o poskytnutí nadačního 

příspěvku, která byla schválena na zasedání správní rady nadačního fondu dne xx.xx.xxxx. 
 
2.3 Nadační příspěvek se poskytuje na [doplnit]. 
 
2.4 Nadační příspěvek nadační fond poskytne příjemci bezhotovostním převodem na účet 

uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 

III. 
Doba realizace 

 
3.1 Příjemci se poskytuje příspěvek jednorázově / měsíčně / kvartálně na období od xx.xx.xxx do 

xx.xx.xxxx 
 
 

IV. 
Závazky příjemce 

 
4.1 Příjemce je povinen použít nadační příspěvek výhradně ke stanovenému účelu. 
 
4.2 Příjemce je povinen využívat nadační příspěvek co nejhospodárněji. 
 
4.3 Příjemce není oprávněn jakékoliv právo či pohledávku vzniklou z této smlouvy včetně 

nadačního příspěvku postoupit či převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
nadačního fondu. Bez tohoto souhlasu nadačního fondu je postoupení či převod pohledávky 
nebo nadačního příspěvku na třetí osobu neplatné. 

4.9 Příjemce se zavazuje do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele informovat 
nadační fond o použití příspěvku a způsob použití příspěvku na výzvu nadačního fondu 
doložit. 

 
 

V. 
Sankce 

5.6 Pokud příjemce nadačního projektu není schopen na výzvu nadačního fondu doložit 
požadovaným způsobem v souladu se smlouvou použití nadačního příspěvku nebo 
neumožní-li kontrolu použití nadačního příspěvku, je příjemce na výzvu na základě rozhodnutí 
správní rady povinen nevyužitou část nadačního příspěvku anebo část nadačního příspěvku, 
ohledně které neprokáže užití v souladu s účelem nadační smlouvy, neprodleně, nejpozději do 
15 dnů, vrátit nadačnímu fondu. 

 
VI. 

Ukončení smlouvy 
 
6.1 Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením. 

6.2 Nadační fond může od této smlouvy v případě, že příjemce: 

a) v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku, nebo prováděním kontroly sdělí 
nadačnímu fondu nepravdivé údaje, 

b) použije nadační příspěvek nebo jeho část k jinému účelu, než je uvedeno ve smlouvě, 
c) odmítne-li příjemce použití nadačního příspěvku průkazně doložit nebo neumožní 

zástupci nadačního fondu přezkoumání nebo kontrolu použití nadačního příspěvku, 
d) že na příjemce bude zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení  

 
6.3 Odstoupí-li poskytovatel od této smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytnutý nadační 

příspěvek v plné výši do 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí nadačního fondu. 



6.4 Nadační fond může stanovit, že se nadační příspěvek vrací s přihlédnutím k účelně 
vynaloženým nákladům pouze ve výši nadačním fondem určené. 

 
VII. 

Ochrana a zpracování osobních údajů 
 
7.1 Nadační fond je správcem osobních údajů a zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu a 

chrání je v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). 

7.2 Nadační fond dále informoval příjemce o rozsahu, způsobech a právním základu zpracování 
jeho osobních údajů a o souvisejících právech příjemce dle obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který byl příjemci 
poskytnut před uzavřením této smlouvy a je rovněž přílohou této smlouvy. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

 
8.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou se 

doručují osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresy příjemce a 
poskytovatele uvedené v záhlaví této smlouvy a považují se za doručené také v případě, že 
danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel (provozovatel poštovních služeb) 
písemnost označí za nedoručitelnou na adresu udanou odesílateli adresátem nebo adresát si 
písemnost u doručovatele (provozovatele poštovních služeb) v úložní lhůtě nevyzvedne, dnem 
doručení je pak den, kdy se písemnost vrátila odesílateli. 

8.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. 

8.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků, které budou za dodatky této smlouvy výslovně označeny a které budou 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

8.5 Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným 
nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních 
ustanovení této smlouvy. 

8.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují, že osoby podepisující smlouvy svými 
podpisy jsou k tomuto jednání oprávněny. 

 

Přílohy: 1) Informace o ochraně osobních údajů 

 2) 

V Praze dne …………… 

 

 

 
____________________________  ____________________________ 
42 FS nadační fond    


