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WOMEN FOR WOMEN
obědy pro děti

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
lČ:24231ś09
Dlč: CZ24231509
se sídlem Vlastĺslavova I52/4,140 00 Praha 4
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem V Praze,
oddíl o, vložka 1003,
zastoupená panĺJanou Skopovou, manažerem projektu obědy pro děti
(dále jen ''dárce''),

Zđklddní škald Flaridna Bdyerd, Kopřlvnice, štramberskđ 789, přÍspěvkovó organizace
štramberskó 189/18
74227, Ropřlvnice
lč:62330390
Zastoupeno osobou: Mgr, Vlasta Gerykovó
P racovnĺ pozice : ředltelka
(dále jen "obdarovaný''),

(dárce a obdarovaný dále společně či jednotlivě označováni jako ''smluvní strany'', resp'
,rsmluvnĺ strana''),

uzavírajíve smyslu ust. $ 2055 a nás]' Zákona č,,89/2oL2 Sb,, občanského zákonÍku,
V platném zněnÍtuto

DARoVACí SMLoUVU NA F|NANčNí DAR
(dále jen ,,smlouva")

L
Předmět smlouvy

1. Dárce touto smlouvou daľuje obdarovanému finanční částku ve výšl 57202,- Kź
(slovy: padesát sedm tisíc dvě stě dva korun českých), (dále jen jako ,,daľ")
odpovídaJící celkové uýši záloh na obědové služby poskytované obdarovaným
vobdobí od05.09.2o22 do 37,t2,2022 ve prospěch 27 nezlefrlých dětí, žáktl
obdarovaného; cena obědů vyplývá z kalkulace obdarovaného o zařazení do projektu

obědy pro děti, která tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

2' Výše uvedený dar bude dárcem převeden na bankovnĺ účet obdarovaného, č. účtu
19035801/0100, vedený u Komerční banka, a.s..
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obědy pro děti

3. Dar je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od
05.09. 2022do3L.t2.2022ve prospěch těchto nezletilých dětí- žáků:

4. obdarovaný se zavazuje, že zajĺstí, aby ředitel školy vůči žákům uvedeným v odst. 3
tohoto článku bezprostředně po obdržení daru na účet obdarovaného vydal
rozhodnutí o prominutí úhrady za stravovací služby ve smyslu 9 123 odst. 4 školského
zákona. obdarovaný se zavazuje potvrdit dárci tuto skutečnost nejpozději do 30 _ti

dnů od obdržení daru na účet obdarovaného.

il.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. obdarovaný dar do svého výlučného vlastnictví přijÍmá.

2. obdarovaný se zavazuje použít dar pouze ä výhradně k účelu vymezenému v čl. l
odst, 3 této smlouvy.

ffi
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obědy pľô děti

3. obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 10' t' 2oz3 doložĺ dárci elektronické
vyúčtování (skutečné vyčerpání) záloh za obědové služby za celé období od

05. 09. 2o22 do 3L.72.2022, které bude zahrnovat jak skutečně vyčerpané zálohy za

uvedené období, tak případný přeplatek. V přÍpadě, Źe z vyúčtování vyplyne
přeplatek, tj. dárcem poskytnutý dar bude převyšovat náklady obdarovaného na

obědové služby poskytované žákům uvedeným v čl. l. odst. 3 této smlouvy, je

obdarovaný povinen nejpozději do 31. L zo23 Vrátit příslušný přeplatek na

transparentní účet dárce číslo 888555999/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. a do
poznámky k platbě pro přÍjemce uvede ,,přeplatek nevyužitého daru 2022'.

4' V případé, źe z obdarovaným zpracovaného vyričtování vyplyne nedoplatek, tj,

poskytnutý dar nebude postačovat na náklady na obědové služby (např. z důvodu

chybné kalkulace v PřÍloze č. 1, nebo z důvodu navýšení záloh za obědové služby),

nemá obdaľovaný nárok na dodatečný dar, resp' vrácení přeplatku uhrazeného dle

odst, 3 tohoto článku, a náklady na obědové služby žákrl uvedených v čl' l' odst' 4,

popř změněných dle čl. lll' odst' 1, je povinen nést z VlastnÍho rozpočtu.

5' Dárce a obdarovaný sjednávají, Že v přĺpadě, kdy obdarovaný poruší čl. l odst.3 a čl, ll

odst. 2 a 3 této smlouvy, a poruší tak svoji povinnost použít där pouze k účelu

stanoveného touto smlouvou, nebo v případě, kdy obdarovaný ve stanoveném
termÍnu nedoloží dárci vyúčtovánĺ, popř' toto vyúčtovánÍ nebude odpovĺdat
požadavkům dle odst' 3 tohoto článku, nebo obdarovaný ve stanoveném termínu

nevrátí přeplatek, je obdarovaný povĺnen dar v plné výši vrátit a zároveň mu zaniká

możnost obdržení daru na následující obdobĺ' obdarovaný prohlašuje, Že je se svoJĺ

povinností vrátit dar dle tohoto článku srozuměn a s tímto souhlasí.

ilt.

Nevyčerpání zálohy na obědy

t. V případě, že obdarovaný nebude mocĺ čerpat obědové služby na určené žáky (viz čl,

]. odst. 3 této smlouvy), např. z důvodu přestoupení žáka na jinou školu, z důvodu

odvolání souhlasu zákonného zástupce žáka se zpracovánÍm osobních údajů nebo z

jiného důvodu přestane čerpat příspěvky, mr}že požádat dárce o změnu určeného
Žáka, a to tak, aby nejpozději do 30' L!,2o2z smluvní strany uzavřely dodatek k této

smlouvě; po tomto datu není jakákoliv změna v uľčených žácích, čerpajícÍch obědové

služby z daru poskytnutého touto smlouvou možná. V případě schválenÍ nově

určeného Žáka ze strany dárce uzavřou smluvní strany dodatek, jehož předmětem

bude dohoda o využití nevyčerpané částky jĺným, dodatkem přesně určeným žákem

obdarovaného, obdarovaný je povinen předložit dárci návrh na využltí nevyčerpané

zálohy ve lhůtě 30 kalendářních dnů od okamžĺku, kdy se obdarovaný dozvěděl o

skutečnosti, že dítě/některé z dětí přestane u obdarovaného čerpat příspěvek na

obědy, a to na emailovou adresu info@obedyprodeti.cz nebo přÍmo prostřednictvím

internetové aplikace obědy pro děti' Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této

sm|ouvě nejpozdějĺ ve lhůtě 30 kalendářnÍch dnů ode dne, kdy bude návrh dodatku k
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obědy pro děti

této smlouvě prokazatelně doručen obdarovanému na emailovou adresu
skola@zsbayeťa.cz.

2, V případě, že obdarovaný nebude moci čerpat z jakéhokoliv důvodu obědové služby,
je povinen tuto skutečnost zohlednit ve vyúčtování dle čl. ll, odst' 3 této smlouvy a
případně vzniklý přeplatek vtermínu stanoveném v čl' ll. odst. 3 této smlouvy vrátĺt
dárcĺ,

tv.

Zdanění daru

L Poskytnutĺ daru dle této smlouvy podléhá dani z příjmu dle příslušných ustanovení
zákona ć' 586/1992 Sb., o danĺch z příjmů, v platném znění.

V.

Závěrečná ustanovení

1. obdarovaný prohlašuje, že Je oprávněn na základě souhlasu zákonných zástupců žáků
uvedených v čl. l. odst' 3 této smlouvy poskytnout dárci osobní Údaje o žácích, Jak
jsou tyto uvedeny v této smlouvě, a že dárce je na základě tohoto souhlasu oprávněn
tyto osobní údaje zpracovávat, to vždy ale pouze pro účely této smlouvy, V přĺpadě
odvolání souhlasu zákonným zástupcem nebude moci obdarovaný čerpat přÍspěvky
na žáka, jehož zákonný zástupce souhlas odvoĺal' V takovém přÍpadě bude
postupováno v souladu s čl, lll této smlouvy.

2, Tato smlouva nabýviá platnosti a účinnostĺ dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami, tj. v případě, že nebude podepisována za současné přÍtomnosti obou
smluvnĺch stran, dnem, kdy bude podepsána druhou smluvní stranou.

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnýmĺ dodatky podepsanými oběma
smĺuvními stranamĺ,

4. Vztahy mezi smluvnímĺ stranami neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č'
89l20I2 Sb., občanským zákonĺkem, V platném zněnĹ a souvisejícími právními
předpisy. Stane-li se některé z ustanovenĺ této smlouvy neplatným nebo neúčinnýĺn
zůstávajíostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná' Smluvní strany se zavazujĺ
takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovenÍ darovací smlouvy bez odkladu nahradit
přijetím nového ustanovenítak, aby byl naplněn ričel smlouvy'

5' Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. Tato Smlouva je v
elektronĺcké podobě uložena v elektronĺckém systému dárce a je obdarovanému
trvale přístupná v apllkacĺ po přlhlášení do jeho užĺvatelského účtu na ĺnternetové
adrese www'obedyprodeti.cz. Smluvní stranV prohlašují, že vyhotovení této Smlouvy
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v elektronické formě a zachycené v podobě elektroníckého dokumentu automaticky
uloženého v užĺvate]ském účtu, je důkazem písemné formy tohoto právnÍho jednání.

6. Smluvnĺ strany této smlouvy prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem, že vyjadřuie
jejich pravou a svobodnou vůli, a že tato smlouva nebyla podepsána v tísnl ani
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoruční
podpĺsy'

V Praze dne 05. 09.2022

WOMEN TORWOMEN
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Zúkladní škoĺd FlorÍána Bdyerg, KopřlvnÍce,
štramberskú 789, příspěvkovó organlzace

Mgr, Vlasta Gerykovú
obdarovaný

WOMEN FOR WOMEN, o.n.s.
) ./ Vlaĺtlslavova l5'2.łŕ,,Wi

5t. DARoVACÍSMLoUVA, školní rok 2OŻŻ/2Oz3
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obědy pro döti

Kalkulace daru ''obědy pro děti''

Název subJektu: ZákladnÍ škola Floriána Bayera, Kopřivnice, štramberská 189, přĺspěvková

organizace
obdobÍčerpání; odl 05. 09.2022

do:31. t2,2A22
Částka dle DS: 5?2o2Kć,

1 oběd

ffi
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Dle čl. l odst' 4 darovací smlouvy, se obdaľovaný se zavazuje, že zajlstí, aby ředitel školy vůči žákům
uvedeným v odst. 3 tohoto článku bezprostředně po obdržení daru na účet obdarovaného vydal rozhodnutĺ
o prominutí úhrady za stravovací služby ve smyslu 5 123 odst, 4 školského zákona, (více na
lrttp://www.obe dynrodetj'cz/skolsky-rakon-apllkace-paraerafu-123-odst-4). obdarovaný se zavazuJe
potvľdlt dárcl tuto skuteönost ne|pozdě|l do 30 -tĺ dnü od obdržení daľu na úěet obdarovaného = přlpoJí
naskenované Potvľzení o splnění povinnostl s razítkem a podpisem |ako dokument do žádosti v aplikaci.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

se sĺdlem Vlastislavova t52/4,140 00 Praha 4

ĺ/o
y..ii.ľ*is i'.dne 1 1. 8, zo2.,V

Věc: Potvľzenĺ o splnénÍ povinnostl d]e 6 123 odsÍ.. 4 školského zákona ze stľanv základnĺ školv

Vážení,

vsouladu sčl, l. odst. 4 darovacĺ smlouvy, pro školní rok 2022/23, vám tímto potvrzujeme, že
ředitel školy prominul všem žákům uvedeným v darovací smlouvě (popř. v dodatku k darovacĺ
smlouvě), úplatu za obědové služby dle s 123 odst. 4 školského zákona a to za obdobÍ od
05. 09, 2022 do 3L.72.2a22,jakje toto období uvedeno v darovací smlouvě,

ZákladnÍ škola FlarÍdna Bayera, KopřIvnlce, štramherskú 789, přĺspěvková oľganÍzace

štramberská 189/18

74227, KopřÍvnice

tČ:62330390

Zastoupend osobou: Mgn Vlasta Geryková

Pracovní pozice: ředitelką

Razĺtlgl
Podpis

I,i( I iir;i l,i':111 i .1,1:r i1 :! ir 1., .1..

iaii11];]ii|]!i'i,. ii't ]',',],!i'1i'lÍ']i i1't'

, _.,.,'j"1,, 
,1r,',,, .,'! i r;, "r. .'-i l

:,. ,,.,r ...i ..: r: ,.i

rft.^C
Ź

1. DARoVACíSMLoUVA, školní rok 2o22/zo23
Přĺloha č. 2

I


