Smlouva o nadačním příspěvku
(dále jen „smlouva“)
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Nadační fond historického letectví ČSR
se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10,
IČ: 06653499
bankovní spojení: ……..
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1566
zastoupený ………………………., předsedou správní rady
kontaktní osoba: ………………………………, předseda správní rady Nadačního fondu, e-mail:
…………………….., tel.: ……………………., mobil: ……………………..
(dále jen „Nadační fond“)
A
Název organizace
se sídlem …………………………
zastoupená ………………………………
IČ: …………………………….
bankovní spojení: …………………………………..
kontaktní osoba: ………………………………, e-mail: ……………………………, tel.: ………………….
(dále jen „Příjemce“)
Čl. I
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Nadačního fondu poskytnout za podmínek této smlouvy
Příjemci finanční prostředky ve výši …………………. Kč (slovy: ……………………………), (dále jen
„nadační příspěvek“).
2. Nadační příspěvek se poskytuje na realizaci níže uvedeného projektu:
………………………………………………….
Čl. II
Lhůta pro poskytnutí nadačního příspěvku
Nadační fond se zavazuje poskytnout Příjemci nadační příspěvek jednorázově, a to do 30 dnů od
podpisu této smlouvy na účet Příjemce.
Čl. III
Lhůta pro použití nadačního příspěvku
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1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít a zcela jej vyčerpat nejpozději do ……………….
2. Jakékoli změny tohoto termínu schvaluje Nadační fond.
Čl. IV
Povinnosti Příjemce
1. Příjemce je povinen:
a) použít nadační příspěvek výhradně za účelem uvedeným v Čl. I odst. 2 této smlouvy;
b) použít nadační příspěvek hospodárně;
c) vést řádnou účetní evidenci o jeho použití.
2. Příjemce je povinen určit osobu odpovědnou za komunikaci s Nadačním fondem, čerpání a
účetní evidenci nadačního příspěvku.
3. Příjemce je povinen vést evidenci k čerpání nadačního příspěvku v rámci svého účetnictví tak,
aby bylo možné čerpání nadačního příspěvku identifikovat a umožnit Nadačnímu fondu
přezkoumat použití příspěvku nahlédnutím do příslušné dokumentace Příjemce. Nadační fond je
za účelem přezkumu čerpání a užití nadačního příspěvku kdykoliv ode dne podpisu této smlouvy
až do jednoho roku po datu určeném v čl. III odst. 1 této smlouvy oprávněn nahlédnout do účetní
evidence Příjemce. Příjemce je povinen určenému zástupci Nadačního fondu umožnit nahlédnutí
nejpozději do sedmi dnů od žádosti Nadačního fondu o přezkum.
4. Příjemce je povinen vrátit na žádost Nadačního fondu nadační příspěvek:
a) nebude-li použit v souladu s účelem uvedeným v Čl. I odst. 2 této smlouvy;
b) odmítne-li Příjemce použití nadačního příspěvku průkazně doložit;
c) neumožní-li Příjemce Nadačnímu fondu přezkoumání použití nadačního příspěvku.
5. Nedohodnou-li se Příjemce s Nadačním fondem odlišně, je příjemce povinen vrátit Nadačnímu
fondu bez zbytečného prodlení nevyčerpanou část nadačního příspěvku, nejpozději ve lhůtě
jednoho měsíce od data určeného v čl. III odst. 1 této smlouvy.
6. Příjemce se zavazuje podat Nadačnímu fondu na jeho žádost písemné vysvětlení k jakýmkoli
otázkám spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy.
7. Příjemce je povinen neprodleně informovat Nadační fond o všech okolnostech, které by mohly
negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Závazkové vztahy, které taxativně tato Smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
2. Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Jakékoliv změny, či
doplňky je možno činit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom stejnopise.

2

4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejími ustanoveními a na
důkaz toho ji z vlastní svobodné vůle a nikoli v tísni podepisují.

V Praze dne.................

V Praze dne....................

..............................................

..................................................

Dárce

Příjemce

Nadační fond historického letectví ČSR

……………………………

…………………………

……………………………..
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