
SMLOUVA  O  POSKYTNUT Í  NADAČNÍHO PŘ ÍSPĚVKU

Smluvní strany:

Nadační fond Univerzity Palackého v Olomouci

IČ: 04187334

se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

zapsán v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1201

zastoupen Jaroslavem Millerem, předsedou správní rady,

a Klárou Vyhnánkovou, místopředsedkyní správní rady

(dále jen „poskytovatel“)

a

nar. 

trvale bytem

(dále jen „příjemce“)

tímto na základě ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský záko-
ník“) uzavírají smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen „smlouva“) v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení

1. Příjemce je studentem Univerzity Palackého v Olomouci  ročníku  studijního programu 
, oboru 

realizovaném fakultou:

2. Správní rada poskytovatele rozhodla na svém zasedání dne o poskytnutí nadačního 
příspěvku (dále jen „příspěvek“) příjemci ve výši 

3. Příspěvek byl příjemci poskytnut na základě čl. VI., odst. 1. Statutu poskytovatele z důvodu
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II.
Podmínky pro poskytnutí příspěvku

1. Příspěvek je příjemci poskytován na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu s názvem 

 a příjemce se zavazuje použít příspěvek pouze za účelem úhrady nákladů souvisejících s realizací projek-
tu podle rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

2. Nevyčerpá-li příjemce příspěvek v plné výši, zavazuje se jeho nevyčerpanou část vrátit zpět poskytovateli, 
a to do 14 dnů od poskytnutí vyúčtování čerpání příspěvku.

3. Příjemce se do 1 měsíce po uplynutí doby, na kterou je uzavřena tato smlouva, zavazuje předložit po-
skytovateli zprávu o průběhu realizace projektu a jeho výsledcích, a to na formuláři, který je dostupný 
na webových stránkách poskytovatele. Společně se zprávou příjemce poskytovateli poskytne fotografie 
v minimálním počtu 5 ks, které dokumentují realizaci podporované činnosti. Příjemce zároveň k těmto 
fotografiím uděluje poskytovateli nevýhradní bezúplatnou licenci s neomezeným časovým a místním 
rozsahem, a to ke všem způsobům jejich užití, zejména pak za účelem propagace aktivit poskytovatele.

4. Příjemce se zavazuje spolupracovat s poskytovatelem za účelem medializace aktivit podporovaných 
poskytovatelem v rozsahu realizovaného projektu, a to zejména formou poskytnutí rozhovoru či součin-
nosti na tvorbě článku popisujícím realizaci projektu. 

5. Příjemce se kdykoliv v době trvání této smlouvy jakož i po ukončení její účinnosti, zavazuje do 1 měsíce 
od okamžiku, kdy o to byl poskytovatelem požádán, poskytnout poskytovateli vyúčtování použití po-
skytnutého příspěvku, přičemž použití rovněž doloží příslušnými doklady v prosté kopii.

III.
Vyplacení příspěvku

Příspěvek bude příjemci vyplacen do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy
na účet č.       vedený u

IV.
Podmínky pro odejmutí příspěvku

1. Správní rada komise poskytovatele může při porušení podmínek poskytnutí příspěvku uvedených v této 
smlouvě nebo ve statutu poskytovatele, rozhodnout o odejmutí buď části příspěvku, nebo celého příspěvku.

2. Za porušení podmínek, na základě kterého může správní rada poskytovatele rozhodnout o odejmutí 
příspěvku, lze považovat zejména:
a) uvedení nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí příspěvku,
b) čerpání příspěvku v rozporu s čl. II. této smlouvy,
c) nepředložení vyúčtování a příslušných dokladů dle čl. II. odst. 4 této smlouvy,
d) spáchání disciplinárního přestupku dle interních předpisů Univerzity Palackého v Olomouci nebo 

trestného činu,
e) ukončení studia na Univerzitě Palackého v Olomouci v průběhu trvání této smlouvy.

3. Rozhodne-li správní rada poskytovatele o vrácení části nebo celého příspěvku, zavazuje se příjemce tuto 
část nebo celý příspěvek vrátit do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí příjemci.



V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ;
 tato smlouva však zanikne i v okamžiku, kdy příjemce přestane být studentem Univerzity Palackého 

v Olomouci, přičemž je na uvážení správní rady, zda bude po příjemci požadovat vrácení příspěvku či 
jeho části.

2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami.

4. Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají najevo svou pravou vůli a potvrzují, že smlouva nebyla 
uzavřena pod nátlakem a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží poskytovatel a 1 příjemce.

V Olomouci dne

Za poskytovatele:

Jaroslav Miller      Klára Vyhnánková
předseda správní rady     místopředsedkyně správní rady

V      dne

– příjemce
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