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D A R O V A C Í   S M L O U V A   k žádosti   1_2022 

 

 

o poskytnutí nadačního příspěvku (grantu) z výnosů nadačního jmění k podpoře projektů, zaměřených 

na oblast zdravotní, sociální, kulturní a na projekty, které se týkají vzdělávání mládeže. Smlouva je 

uzavřená dle Občanského zákoníku v platném změní 

       

m e z i 

 

Nadací Umění pro zdraví 

 

se sídlem: 150 00 Praha 5, U Demartinky 1348/7 

zastoupenou: Ing. Ivanou Svobodovou, ředitelkou nadace 

IČ: 45 24 67 42 

Nadace je registrována u Městského soudu v Praze odd. N, vl. 83 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, 0122178309/0800 

 

(dále jen jako „dárce“) 

  

                                                                a 
Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. 
se sídlem: Mátová 252, 100 00 Praha 10 

Zastoupený: Mgr. Terezou Blažejovskou, DiS 

Kontaktní mail: migrena.help@gmail.com 

IČ: 08691924 

Bankovní spojení: 2401782540/2010 

  

(dále jen jako „ obdarovaný“) 

 

I. 

 

1. Dárce, na základě výběrového řízení na poskytnutí  nadačního příspěvku (grantu) a  rozhodnutím  

správní  rady nadace ze dne 25.4.2022, daruje nadační příspěvek ve výši:      

 

3.000,- Kč  

slovy: tři tisícee korun českých  

 

jako finanční příspěvek na projekt „ Můj bolehlávek - osvětová knížka pro děti s migrénou“. 

Finanční příspěvek je určen na  provozní náklay. Není určen na krytí mzdových nákladů ani na 

úhradu honorářů a faktur za práci fyzických osob.  

 

2. Obdarovaný finanční příspěvek přijímá, přičemž obě smluvní strany souhlasí s jeho použitím 

pouze v souladu s účelem, na který byl určen (dle čl. I. odst. 1. této smlouvy). 

 

 

II. 

 

Práva a povinnosti smluvních stran. 
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3. Dárce převede finanční příspěvek na účet obdarovaného převodním příkazem do 15 dnů ode dne 

podpisu smlouvy. 

 

4. Obdarovaný je povinen vrátit finanční příspěvek nebo jeho části dárci, pokud dar použije k jiným 

účelům, než je stanoveno v bodu I/1 smlouvy, a sice ve lhůtě 10 dnů poté, co ho k vrácení 

finančního příspěvku dárce vyzve. 

 

5. Obdarovaný se zavazuje použít finanční příspěvek ke stanovenému účelu v bodu. I./1. Současně se 

zavazuje předložit dárci ve stanoveném termínu vyplněný formulář vyúčtování grantu, doložený 

kopiemi faktur, pokladních dokladů, dokladů o jejich zaúčtování nebo úhradě, z nichž je patrné 

použití ke stanovenému účelu, a to nejdéle jeden měsíc po ukončení projektu. Pokud tuto povinnost 

obdarovaný nesplní, je povinen vrátit finanční příspěvek dárci, a sice ve lhůtě 10 dnů poté, co ho k 

vrácení příspěvku dárce vyzve. 

 

6. Obdarovaný umožní dárci, pokud o to dárce požádá, kontrolu originálů dokladů. 

 

7. Obdarovaný se zavazuje uveřejnit na všech materiálech, souvisejících s tímto projektem nadaci 

jako dárce a toto zveřejnění k vyúčtování grantu doložit. 

 

8. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí Občanským zákoníkem a dalšími 

právními předpisy. 

 

9. Všechny změny a doplňky této smlouvy jsou platné jen v písemné formě s podpisy obou smluvních 

stran. 

 

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.   

 

 

 

V Praze dne 3.5.2022 

 

 

 

         

Mgr. Tereza Blažejovská, DiS Ing. Ivana Svobodová 

předsedkyně ředitelka nadace 
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