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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

  

Název:    Nadační fond REGI Base I.   

Sídlo:     Konviktská 291/24, Praha 1, PSČ 110 00  

Kontaktní adresa:   Vinohradská 938/37, Praha 2, PSČ 120 00 

IČ:    248 31 123 

Zapsán:   v Rejstříku nadací a nadačních fondů, oddíl N, vložka 839 

 

Bankovní spojení :     Česká spořitelna a.s., Budějovická 191/648, Praha 4 PSČ 140 00 

č.ú.: 2499805359/0800, IBAN: CZ38 0800 0000 0024 9980 

5359, SWIFT BIC: GIBACZPX 

 

Za nadační fond:  Dr. Darja M Pirkl /dříve Pinkavová/, předsedkyně správní rady 

 

dále jen „poskytovatel“ 

a 

 

 

Název /obchodní firma/:  

Sídlo:     

IČ:     

Zapsán:    

 

Jednající prostřednictvím:    

Kontaktní osoba:    tel.: _____________, email: ________________ 

 

dále jen „příjemce“ 

 

tuto 

 

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE 

podle § 51 a násl.  

zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „smlouva“) 

1. Základní ustanovení 

1.1. Poskytovatel je právnickou osobou – nadačním fondem založeným v souladu 

se zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

1.2. Poskytovatel byl zřízen za účelem rozvoje duchovních hodnot, podpory 

reintegrace do civilního společenství, pomoci při zajištění rehabilitace, 

rekvalifikace, pracovního uplatnění a poskytování materiální a finanční 

subvence novodobým válečným veteránům. 
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1.3. Příjemce se s činností poskytovatele seznámil a hodlá s ním spolupracovat při 

pořádání vzdělávacích akcí. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje uskutečnit vzdělávací akci, a to formou prezentace 

svoji činnosti, zajištěním přednášky válečných veteránů a diskuse s válečnými 

veterány v celkovém rozsahu 45 minut (dále jen „vzdělávací akce“). 

2.2. Příjemce se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za činnost uvedenou v čl. 

2.1. smlouvy ve výši __________Kč bez DPH. Poskytovatel není plátce DPH. 

2.3. Poskytovatel se zavazuje odměnu přijmout a užít ji v souladu s účelem, za 

kterým byl zřízen. 

2.4. Příjemce se zavazuje bezprostředně po ukončení vzdělávací akce potvrdit 

protokol o vzdělávací akce a doplnit stručné hodnocení vzdělávací akce. 

3. Termín uskutečnění činnosti, platební podmínky 

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci náležitou součinnost pro nalezení 

oběma stranám vyhovujícího termínu konání akce. Místem konání vzdělávací 

akce se předpokládá sídlo příjemce, pokud nebude ujednáno jinak, když 

prostory se zavazuje zajistit příjemce.  

3.2. Příjemce se dále zavazuje uhradit odměnu dle čl. 2.2. této smlouvy, a to 

nejpozději v den uskutečnění vzdělávací akce. Nebude-li v tomto termínu 

odměna připsána na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, je 

poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Obě smluvní strany se zavazují postupovat při uvedené činnosti způsobem 

přiměřeným povaze věci, který bude respektovat práva a oprávněné zájmy 

druhé smluvní strany. 

4.2. Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 40/1964 Sb., občanským 

zákoníkem v platném a účinném znění. 

4.3. Změny a dodatky smlouvy vyžadují písemnou formu. 

4.4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 

4.5. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují smluvní strany 

níže své vlastnoruční podpisy. 

 

V ______________dne __.__._____   V ______________dne __.__._____ 

 

Nadační fond REGI Base I.    ________________  

___________________________                       __________________________ 

Dr. Darja M Pirkl /dříve Pinkavová/   _________________ 

předsedkyně správní rady     

poskytovatel      příjemce 


