
 Smlouva o podílu na financování   ev. č. F ……./20xx

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. DONÁTOR  ………………………………………………….

Bytem                                                                                       R.č-

1.2. SPRÁVNÍ RADA : VYUŽIJ SVŮJ TALENT, NADAČNÍ FOND  (DÁLE NADAČNÍ FOND)

ZAPSANÝ V NADAČNÍM REJSTŘÍKU KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ, ODDÍL N, VLOŽKA561 IDENTIFIKAČNÍ   
ČÍSLO  0410560412   

Zastoupený:  Ing. Jaroslavem Chaloupkou, CSc., předsedou 
správní rady

            Bankovní spojení:  KB pobočka Brno  Č. účtu 115-362510227/0100

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o  podílu na financování

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1 PŘEDMĚTEM SMLOUVY JE ÚČAST DONÁTORANA ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU. FORMOU  
FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU  NEBO  JINÉHO ZDROJE NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU

 2.2  Finanční podpora ve výši…………………Kč (slovy ………………)  je poskytována na 
spolufinancování aktivit nadačního fondu vymezené v příloze  této smlouvy.  

 2.3 Přijetí financí je podmíněno schválením správní radou zda splňuje pravidla a zákonné 
podmínky financování  činnosti Nadačního fondu. 

2.4 Pro poskytnutí jiných  zdrojů materiální a obdobné povahy jsou upraveny  samostatnou 
smlouvou nebo dohodou

3. Podmínky spolupráce

3.1 Partner se zavazuje poukázat finanční podporu na účet Nadačního fondu do 10 dnů
od podpisu smlouvy správní radou
3.2  Správa  nadačního  fondu  se  zavazuje  plně  respektovat  podmínky  této  smlouvy
respektovat podmínky čerpání finančních zdrojů poskytovaný donátory
3.3  Donátor  finančních  zdrojů  má  právo  získávat  informace  z rozhodování  grémia  a
správní rady o využití poskytnutých finančních prostředků 
3.4. V případě určení finančních prostředků na financování konkrétního projektu a jeho
podíl na financování  přesahuje 30% nákladů projektu má právo veta k rozhodování o
užití jeho části finančních prostředků na projekt .
3.4 Orgány řízení správní rady a grémia se zavazují poskytovat prostřednictví informační
struktury  web  stránky  nadačního  fondu  veškeré  informace  o  činnostech  realizované
v návaznosti na tuto smlouvu
3.5  Obě  strany  se  zavazují  spolupracovat  v zájmu  pozitivních  výsledků  činnosti
nadačního fondu a vzájemně si poskytovat informace o možnostech další spolupráce 



3.6. Donátor souhlasí s registrací a zveřejněním této smlouvy ve zprávách nadačního
fondu.
3.7 Svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s dokumenty a pravidly  činnosti  orgánů
nadačního fondu a s etickým kodexem, který se zavazuje dodržet v plném rozsahu

4.DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ:

4.1  Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou  stejnopisech, z nichž po jednom obdrží
každá ze smluvních stran a  kopii archiv nadačního fondu.

4.2  Právní vztahy vyplývající  z této smlouvy, které nejsou zvlášť  touto smlouvou
upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku – Nadační fondy.

4.3  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 ………….. dne…………………….

   Donátor:                                                 

 V Brně dne                       

Správní rada schvaluje a  finanční podporu přijímá ………………………………


