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D AROV ACÍ  SMLOUV A  

 
jméno, příjmení …………………………………………………………………………………… 
nar.   …………………………………………………………………………………… 
bytem    …………………………………………………………………………………… 
jako dárce na straně jedné 
dále jen „dárce“ 
 

a 
 

Nadační fond Střední školy gastronomie a obchodu Zlín 
se sídlem Zádveřice 425, 763 12 Zádveřice-Raková 
IČ: 04697189 
zastoupený:  Mgr. Martinou Šuráňovou, předsedou správní rady 
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. N 586 
číslo účtu: 115-1753090287/0100   
jako obdarovaný na straně druhé  
dále jen „obdarovaný“ 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto 
d a r o v a c í  s m l o u v u : 
 

I. 
1. Obdarovaný je právnickou osobou – nadačním fondem zřízeným za účelem podpory rozvoje Střední 

školy gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, (dále jen „škola“), jejích žáků a 
pedagogů, zejména pak za účelem podpory:  

 

 v zajištění vzdělávání, sportovní přípravy, kultury a jiných neziskových činností žáků, zaměstnanců 
a hostů Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, 

 rozvoje duchovních hodnot a humanitních cílů žáků a zaměstnanců Střední školy gastronomie a 
obchodu Zlín, 

 ochrany a tvorby životního prostředí ve Střední škole gastronomie a obchodu Zlín a okolí,  

 modernizace výchovně-vzdělávacího procesu Střední školy gastronomie a obchodu Zlín,  

 rozvoje mezinárodní spolupráce ve středním školství.  
 

2. Dárce má zájem finančním příspěvkem podpořit všestranný rozvoj školy prostřednictvím 
obdarovaného. 

 
II. 

1. Dárce se touto smlouvou zavazuje obdarovanému bezplatně převést do vlastnictví (darovat) finanční  
 

částku ve výši ……………,- Kč, slovy …………………………………………………………, (dále jen „dar“). 
 

2. Obdarovaný nabídku daru přijímá.  
 

III. 
Obdarovaný použije dar výlučně k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy. 
 

IV. 
Dar bude uhrazen 
 

 1 na účet obdarovaného č. 115-1753090287/0100, vedený u Komerční banky, a. s.,  
 

do …… dnů ode dne podpisu této smlouvy (jako variabilní symbol uveďte RČ dítěte), 
 

 1 platbou v hotovosti k rukám obdarovaného před podpisem této smlouvy, 
 

                                                 
1 nehodící se škrtněte 
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což smluvní strany svými níže připojenými podpisy stvrzují. 
 
 
 

V. 
Každý z účastníků této smlouvy souhlasí, aby druhý účastník smlouvy anebo škola zveřejnili jeho jméno a 
příjmení, nebo název či obchodní firmu, předmět daru a jeho výši a účel v souvislosti s prezentací svou 
nebo své činnosti. 
 

VI. 
1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Na základě této smlouvy dochází ze strany obdarovaného ke zpracování osobních údajů dárce 

uvedených ve všech součástech této smlouvy a/nebo ve všech dokladech předaných či předložených 
dárci v souvislosti s uzavřením této smlouvy (dále jen osobní údaje). Pojmem zpracování osobních 
údajů dle této smlouvy se rozumí zpracování ve smyslu článku 4 odst. 2 Nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 
Obdarovaný je oprávněn zapracovávat osobní údaje pouze v souladu s Nařízením.  

3. Dárce dále bere na vědomí, že obdarovaný je oprávněn předat osobní údaje třetím osobám, pouze 
je-li předání v souladu s Nařízením. 

4. Obdarovaný prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovány od okamžiku uzavření smlouvy až do 
uplynutí pěti let ode dne zániku posledního závazku z této smlouvy. 

5. Podpisem formuláře smlouvy a těchto podmínek dárce potvrzuje, že byl upozorněn na právo přístupu 
k osobním údajům, které o něm vede obdarovaný, a o dalších právech dárce vyplývajících z Nařízení a 
dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. 

 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
 

7. Veškeré změny této smlouvy je možno činit pouze v písemné formě. 
 

8. Dárce si může dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odečíst 
dar od základu daně. Tato darovací smlouva neslouží k prokázání poskytnutí daru. Za účelem 
prokázání poskytnutí daru bude na požádání dárce vystaveno obdarovaným potvrzení o poskytnutí 
daru.  

 

9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a že 
odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy. 

 
 
 
Ve Zlíně dne ……………………… 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
                   dárce                                                                                                obdarovaný 


