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Nadační fond Společná šance 

IČO: 066 97 429, se sídlem: Dlouhá 720, Svítkov, 530 06 Pardubice 

(dále jako „Nadační fond Společná šance“) 

 

Manuál dárce 

Děkujeme, že jste se rozhodli pomoci. Díky Vašim darům je Nadační fond Společná šance schopen 

plnit své poslání a naplňovat svůj účel, kterými jsou poskytování pomoci zdravotně znevýhodněným 

osobám, podpora osob a spolků v nepříznivých životních situacích, přispívání na akce podporující 

zdraví, vzdělávání, aktivitu a spokojenost občanů. Nadační fond nemá žádné placené zaměstnance. O 

poskytnutí příspěvku z majetku nadačního fondu vždy rozhoduje správní rada. Revizním a kontrolním 

orgánem Nadačního fondu Společná šance je dozorčí rada. 

Cílem manuálu dárce je provést zájemce o podporu Nadačního fondu Společná šance. Podpořit nás 

můžete zejména finančním darem, příp. i movitým či nemovitým majetkem, popř. jiným majetkovým 

prospěchem. Pravidla darování se řídí platnou právní úpravou, zejména ustanovením § 2055 a násl 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. 

Zřejmě nejrozšířenější formou pomoci je poskytnutí finančního daru. Dárcovství může být činěno 

jednorázově či pravidelně. Veškeré finanční dary jsou přijímány prostřednictvím transparentního účtu 

Nadačního fondu Společná šance, číslo účtu: 115-8485180287/0100, vedeného u Komerční banka, 

a.s., jehož zůstatek je pravidelně aktualizován a přístupný na internetových stránkách Nadačního 

fondu Společná šance https://www.spolecnasance.cz/darovani-prostredku/.  

V případech, ve kterých to vyžaduje zákon, popř. na žádost dárce, bude mezi dárcem a Nadačním 

fondem Společná šance vyhotovena písemná darovací smlouva.  

Dárce má vždy nárok na doklad o daru, který Nadační fond Společná šance vystaví po připsání 

darované částky na její transparentní účet. Dárce je dále povinen předem vyplnit darovací formulář, 

který je dostupný na internetových stránkách Nadačního fondu Společná šance 

https://www.spolecnasance.cz/darovani-prostredku/. 

Dárce bere na vědomí, že za poskytnutí daru mu nenáleží žádné protiplnění ani nárok. Dárce tak 

zejména nemá možnost požadovat umístění reklamy apod. na akcích Nadačního fondu Společná 

šance, v jeho prostorách, na internetových stránkách nebo propagačních předmětech.  

Krok první:  

Rozhodnout se o formě, způsobu a výši daru, kterým máte zájem podpořit Nadační fond Společná 

šance. V případě potřeby doplňujících informací nás kontaktujte. Ochotně Vám pomůžeme zvolit tu 

nejvhodnější formu pomoci, která bude vyhovovat Vám i našemu nadačnímu fondu.  

Krok druhý:  

Vyplnit darovací formulář, který je dostupný na internetových stránkách Nadačního fondu Společná 

šance https://www.spolecnasance.cz/darovani-prostredku/. Popř. nás informovat i jiné formě 

pomoci, kterou můžete nabídnout. 
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Krok třetí:  

Odeslat finanční prostředky na transparentní účet Nadačního fondu Společná šance, v případě 

poskytnutí peněžitého daru, nebo uzavřít platnou darovací smlouvu a předat předmět daru 

Nadačnímu fondu Společná šance, v případě poskytnutí movitého či nemovitého majetku, popř. 

jiného majetkového prospěchu. 


