
Darovací smlouva

na finanční dar

uzavřená ve smyslu ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění,

dne [Datum]

mezi

Drab foundation – nadační fond

a 

[Jméno subjektu] 



Níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Drab foundation – nadační fond
IČ: 032 65 561
Tržiště 366/13
118 00 Praha 1
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
pod spisovou značkou N 1154, 

zastoupený  předsedou  správní  rady  Mgr.  Ladislavem  Drábem  a  JUDr.  Ladislavem  Drábem
místopředsedou správní rady. 

(dále jen „dárce“),

a

[Jméno subjektu] 
[Adresa] 
[Město] 
IČ: [Identifikační číslo]

(dále jen „obdarovaný“), 

(dárce a obdarovaný dále společně či jednotlivě označováni jako „smluvní strany“, resp. „smluvní
strana“), 

uzavírají tuto

Darovací smlouvu 
na finanční dar

(dále jen „smlouva“)

I.
Předmět smlouvy

1. Dárce  touto  smlouvou  daruje  obdarovanému  finanční  částku  ve  výši  [částka  Kč],-  Kč  
(slovy: [částka slovy] korun českých), (dále jen jako „dar“) odpovídající celkové výši záloh na
obědové služby ve prospěch [počet žáků] = (počet číslovkou) nezletilých dětí. 

2. Výše uvedený dar  bude dárcem převeden na bankovní účet obdarovaného,  č.  účtu  [číslo
účtu] 



, vedeného u Zvolte položku. a to ve dvou splátkách. Dárce se zavazuje uhradit první splátku
daru ve výši 50% (slovy: padesáti procent) z celkové sumy daru do  [Datum], dále se dárce
zavazuje uhradit druhou splátku daru ve výši zbylých 50% (slovy: padesáti procent) z celkové
sumy do [Datum] .

3. Dar je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od [Datum]  
do [Datum] ve prospěch těchto osob:

Jméno a Příjmení Datum narození Adresa

1. [--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

2. [--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

3. [--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

4. [--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

5. [--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

6. [--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

7. [--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

8. [--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

9. [--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

10
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

11
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

12
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

13
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

14
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

15
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

16
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]



17
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

18
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

19
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

20
.

[--Prázdné--] [--Prázdné--] [--Prázdné--]

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Obdarovaný dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.

2. Obdarovaný se zavazuje použít dar pouze a výhradně k účelu vymezeném čl. I odst. 3 této
smlouvy. 

3. Obdarovaný  se  zavazuje,  že  na  žádost  dárce  doloží  dárci  kopiemi  příslušných  účetních
dokladů,  že  dárcem poskytnutý dar  byl  obdarovaným řádně a v celé výši  použit  pro účel
vymezený  
čl. I odst. 3 této smlouvy. 

4. Dárce  a  obdarovaný  sjednávají,  že  v případě,  kdy  obdarovaný  poruší  čl.  I  odst.  
3  a  čl.  II  odst.  2  a  3 této smlouvy, a  poruší  tak svoji  povinnost použít  dar pouze k účelu
stanoveného touto  smlouvou,  nebo v případě,  kdy  obdarovaný  odmítne  na  žádost  dárce
doložit dárci kopiemi příslušných účetních dokladů, že dar byl řádně a v plné výši použit ke
splnění  účelu  stanoveného touto  smlouvou,  je  dárce  oprávněn  dar  odvolat,  od  darovací
smlouvy odstoupit a požadovat po obdarovaném vrácení daru. Obdarovaný prohlašuje, že je
s právem  dárce  dar  dle  tohoto  odstavce  odvolat  a  s tomu  odpovídající  povinností
obdarovaného dar dárci vrátit srozuměn. 

III.
Nevyčerpání zálohy na obědy

1. V případě,  že  v daném měsíci  nedojde  k vyčerpání  zálohy  za  obědové  služby  v plné  výši  
(např. z důvodu nemoci dítěte či jeho nepřítomnosti ve škole), souhlasí smluvní strany této
smlouvy s tím, že takto vzniklý přeplatek nebude obdarovaným vrácen zpět dárci, ani nebude
vyplacen rodině dítěte, v jehož prospěch byly obědové služby z daru uhrazeny. 



2. V případě,  že  dojde ke  vzniku  přeplatku  na záloze  za  obědové služby  dle  odst.  1  tohoto
článku,  zavazuje  se  obdarovaný  převést  uvedenou  finanční  částku,  která  nebyla  v  rámci
zálohy  na  daný  měsíc  vyčerpána,  na  úhradu  obědových  služeb  konkrétního  dítěte  na
následující  měsíc,  případně  nový  školní  rok.  V případě  že  daný  žák  ukončí  studium  u
obdarovaného  je  dárce  oprávněn  převést  dar  na  jiného  žáka,  obdarovaný  je  povinen
informovat  dárce  neprodleně  
o takovém ukončení studia.

3. Obdarovaný  se  zavazuje  zajistit  maximální  využití  daru  žáky  v souladu  s touto  smlouvou.
V případě, že obdarovaný zjistí, že příslušný žák nevyužívá dar v souladu s touto smlouvou,
zavazuje se obdarovaný neprodleně informovat dárce o tomto porušení a dárce je oprávněn
převést dar na jiného žáka. 

IV.
Zdanění daru

1. Poskytnutí daru dle této smlouvy podléhá dani z příjmu dle příslušných ustanovení zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tato  smlouva  může  být  měněna  pouze  písemnými  dodatky  řádně  podepsanými  oběma
smluvními stranami. 

3. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským  zákoníkem,  v platném  znění,  a  souvisejícími  právními  předpisy.  Stane-li  se
některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení
této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují takového neplatné nebo neúčinné
ustanovení darovací smlouvy bez odkladu nahradit přijetím nového ustanovení tak, aby byl
naplněn účel smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo 1: Souhlas zákonného zástupce a příloha číslo
2: Žádost o souhlas zřizovatele školy

5. Tato  smlouva  je  sepsána  ve  dvou  vyhotoveních,  z nichž  po  jednom  obdrží  dárce  a
obdarovaný.



6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem, že vyjadřuje jejich
pravou  a  svobodnou  vůli,  a  že  tato  smlouva  nebyla  podepsána  v tísni  ani  za  nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoruční podpisy. 

Příloha číslo 1: Souhlas zákonného zástupce

Příloha číslo 2: Žádost o souhlas zřizovatele školy

V ……………………………….. dne …………………… V ……………………………….. dne …………………..

……………………………………………………………..                                  ..........…………………………………………….
     Drab foundation – nadační fond obdarovaný

dárce
 

……………………………………………………………..                                 
     Drab foundation – nadační fond 

               Dárce

Příloha číslo 1

Souhlas zákonného zástupce

SOUHLASÍM 

s žádostí o příspěvek na obědy pro mou dceru/syna se jménem [name], datum narození  [date1], z
důvodů rodinné tíživé finanční situace. 

Zákonný zástupce: [zastupce] Datum narození: [date2]

Zákonný zástupce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Drab foundation – nadační fond je oprávněn
nakládat s osobními údaji zákonného zástupce a osobními údaji dcery/syna  v souladu se zákonem
č. 101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů. 



V ……………………………………. dne …………………………………

Podpis zákonného zástupce:

Informujte  se  jaké  další  příspěvky  Drab  Foundation  nabízí  na  našem  webovém  portálu
www.drabfoundation.org,  nebo  na  našem  Facebookovém  profilu:
www.facebook.com/drabfoundation.  Pokud  chcete  získávat  upozornění  o  nových
možnostech příspěvku a o dalších termínech příspěvku na stravné pro žáky základních škol,
uveďte svůj email: 

……………………………….

Budeme  vděční  za  Vaší  zpětnou  komunikaci,  jak  Vám  příspěvek  na  stravné  vypomohl
s tíživou finanční situací. Dopisy a fotografie zasílejte na obedy@drabfoundation.org nebo
na adresu nadačního fondu.  

Příloha číslo 2

Adresa školy …….……………………………………. 
Tel./fax: …………………………………………..

e-mail: …………………………………………..

Komu: 

http://www.drabfoundation.org/
mailto:obedy@drabfoundation.org
http://www.facebook.com/drabfoundation


MěÚ ……………………….
…………………………………………..
…………………………………………..

Datum………………………………….

Věc: Žádost o souhlas zřizovatele školy

Žádáme Vás tímto o souhlas se zapojením ZŠ…………………………………………. Do projektu „Obědy dětem“
nadačního fondu „Drab foundation – nadační fond“ . 

Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit
jim  obědy  ve  školní  jídelně.  Dětem,  jejichž  situace  je  dlouhodobá,  které  nemají  vidinu  zlepšení
situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem,
ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. Třídní učitelé diskrétně vytipovali děti, jejichž rodiče čelí složité
finanční  situaci,  jedná se  o matky  samoživitelky  nebo rodiče,  kteří  dlouhodobě nemohou sehnat
práci. Rodiče se žádostí souhlasí. Žádost podává vedení školy se souhlasem zřizovatele. Podrobnější
informace na www.drabfoundation.org.

Jméno………………………………………………

Pozice - ředitel/ředitelka………………………………………………….

Podpis..................................................

Razítko školy

http://www.drabfoundation.org/

