DAROVACÍ SMLOUVA NA POSKYTNUTÍ BEZÚPLATNÉHO PLNĚNÍ
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
Právnická / fyzická osoba: …………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………….
IČO / Datum nar.: …………………………………………………………………
(dále jako dárce)
uzavírá tuto darovací smlouvu s
Název:
Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského
Sídlo:
Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc
IČ:
29451248
Zastoupená:
Mgr. Radomírem Hofmanem, předsedou správní rady
(dále jako obdarovaný)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je bezplatné převedení do vlastnictví obdarovaného daru, tj. poskytnutí
bezúplatného plnění ve výši dále stanovené, a to na podporu vzdělávání.
2. Účelem poskytnutí daru, tj. bezúplatného plnění, je v souladu s § 20 odst. (8) zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, v platném znění, podpora vzdělávání, školství a k účelu sociálnímu,
zejména na posílení financování osobních nákladů a ostatních nákladů vyplývajících ze základních
pracovněprávních vztahů, výdajů na učební pomůcky, školní potřeby a na učebnice, výdajů na další
vzdělávání pedagogických pracovníků, výdajů na podporu sociálně znevýhodněných žáků, na
činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné
neinvestiční výdaje spojené s provozem školy a na (investiční) výdaje na pořízení a zhodnocení
dlouhodobého majetku školy, které jako školská právnická osoba je veřejně prospěšným
poplatníkem, který v souladu se svou zakládací listinou a zákonem jako svou hlavní činnost
vykonává činnost, která není podnikáním.
3. Dárce se zavazuje k bezplatnému převedení do vlastnictví obdarovaného daru, tj. k poskytnutí
bezúplatného plnění, ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých)
a) před zahájením vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia v CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU
NĚMECKÉHO ŘÁDU a před zahájením vzdělávání ve vyšším stupni osmiletém gymnáziu v
CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU nebo
b) před zahájením vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu v CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO
ŘÁDU.
V případě, že bude dar (bezúplatné plnění) poskytnut před zahájením vzdělávání v nižším stupni
osmiletého gymnázia v CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU nebo před zahájením
vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu v CÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU, bude dar
(bezúplatné plnění) zaplacen jednorázově do 14 dnů po podpisu této smlouvy.
V případě, že bude dar (bezúplatné plnění) poskytnut v souvislosti s pokračováním vzdělávání žáka
na vyšším stupni osmiletého gymnázia nebo přestupem do čtyřletého gymnázia v CÍRKEVNÍM
GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU, bude zaplacen v termínu podle odstavce 4.
Úhrada bude provedena na účet ČSOB, a.s., pobočka Olomouc, číslo účtu 253824542/0300.
Variabilním symbolem je osobní číslo žáka, jehož jménem dárce vystupuje.

4. Dárce se dále zavazuje k bezplatnému převedení do vlastnictví obdarovaného daru, tj. k poskytnutí
bezúplatného plnění, ve výši 4.000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun českých) před zahájením každého
dalšího ročníku vzdělávání (tj. každého ročníku následujícího po ročníku, ve kterém žák zahájil
vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia, ve vyšším stupni osmiletého gymnázia nebo ve
čtyřletém cyklu CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU. Dar (bezúplatné plnění) bude
zaplacen jednorázově vždy do 20. června předcházejícího příslušnému školnímu roku vzdělávání,
na účet ČSOB, a.s., pobočka Olomouc, číslo účtu 253824542/0300. Variabilním symbolem je
osobní číslo žáka, jehož jménem dárce vystupuje.
5. Dar (bezúplatné plnění) poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně a nespojuje s ním žádnou
protislužbu ze strany obdarovaného.
6. Obdarovaný přijímá dar (bezúplatné plnění) do svého vlastnictví a zavazuje se použít jej dle odst. 2,
oddílu II. této smlouvy pouze k účelu, k němuž byl poskytnut.
7. Výše poskytnuté částky je důvěrná informace a obdarovaný se zavazuje, že ji nebude zveřejňovat
bez souhlasu dárce.
8. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití
bezúplatného plnění (daru).
9. Dárce má právo požadovat vrácení bezúplatného plnění (daru) pouze v případě zjištění, že
obdarovaný porušil ustanovení odst. 2 této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým
podpisem.

V Olomouci dne ……………………

____________________________
dárce

_____________________________
za obdarovaného
Mgr. Radomír Hofman, předseda správní rady

_____________________________
za obdarovaného
Ing. René Janosch, 1.místopředseda správní rady

