
Definice 
Podmínky. „Podmínkami“ se dále rozumí tyto darovací podmínky: 
 
Nadační fond - „Nadačním fondem“ se rozumí Green Innovation Academy, nadační fond, 
IČ 095 92 831, se sídlem Sokolská třída 966/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. N 1350. 
 
Účelem nadačního fondu je podpora nápadů a inovací se zaměřením na udržitelný rozvoj, 
který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním 
životního prostředí budoucím generacím. 
 
Donátor - „Donátorem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, poskytující Příspěvek 
nadačnímu fondu. 
 
Příspěvek - „Příspěvkem“ se rozumí dar poskytnutý Donátorem nadačnímu fondu a to ve 
formě finanční nebo nefinanční. 
 
Webová stránka - „Webovou stránkou“ se rozumí webové stránky nadačního fondu 
www.wearegia.eu 
 
Projekt - „Projektem“ se rozumí konkrétní projekt, který je ve vztahu s nadačním fondem v 
rámci zájmu o inkubační proces nebo v rámci účasti v inkubačním procesu. 
 
Celková vybraná částka - “Celkovou vybranou částkou” se rozumí suma všech příspěvků, 
které Donátoři do dané chvíle poskytli nadačnímu fondu. 
 
Bankovním účtem - “Bankovním účtem” se rozumí bankovní účet č. 5875866002/5500, 
vedený u Raiffeisenbank, Inc., založený pro účely financování nadačního fondu, na který 
mohou Donátoři zasílat své příspěvky. 
 
 

Základní ustanovení 
Tyto darovací podmínky platí pro poskytování Příspěvků nadačnímu fondu. 
 
Poskytnutím Příspěvku nadačnímu fondu Donátor vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a 
zavazuje se jimi řídit. 
 
Bude-li mezi Donátorem a Nadačním fondem uzavřena samostatná písemná darovací 
smlouva nebo jiná písemná dohoda, s níž budou tyto Podmínky v rozporu, má taková 
darovací smlouva nebo jiná dohoda přednost před těmito podmínkami. 
  



Základní popis 
Green Innovation Academy, nadační fond, pomáhá začínajícím podnikatelům překonat 
počáteční překážky na cestě za jejich posláním. Ti, kteří přichází s nápadem na řešení 
problémů týkajících se dlouhodobé udržitelnosti často ztroskotají ještě dříve, než vytvoří 
první prototyp a najdou prvního zákazníka. Green Innovation Academy, nadační fond 
takovým podnikatelům pomáhá s financováním a s formováním jejich vizí, bez ztráty 
zbytečného času a energie, aby co nejefektivněji dosáhli úspěšného výsledku. 
 
Streamy (oblasti) udržitelnosti, ve kterých pomáhá: 
- Vzduch 
- Voda 
- Energie 
- Cirkulární ekonomika 
- Zemědělství & potravinářství 
- Mobilita 
- Vzdělávání 
- Zdravotnictví 

Poskytnutí příspěvku 
Donátor je oprávněn poskytovat Nadačnímu fondu Příspěvek dle těchto Podmínek 
bezhotovostním převodem. Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací 
smlouvy mezi Donátorem a Nadačním fondem. 
 
Bezhotovostním převodem mohou být poskytovány Příspěvky prostřednictvím Webových 
stránek projektu. Bezhotovostním převodem jsou Příspěvky posílány na bankovní účet 
Nadačního fondu č. 5875866002/5500, vedený u Raiffeisenbank, Inc. Je-li Donátorem 
právnická osoba, je variabilním symbolem platby identifikačním číslo (IČO) Donátora. Je-li 
Donátorem fyzická osoba, je variabilním symbolem platby její datum narození ve formátu 
DDMMRRRR. 
 
Nedohodne-li se Donátor s Nadačním fondem jinak, nebo neuzavřou-li písemnou smlouvu, 
dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Donátorem a Nadačním fondem, jejímž 
předmětem je poskytnutí Příspěvku, okamžikem odeslání platby Donátorem na bankovní 
účet Nadačního fondu. 
 
Náklady vzniklé Donátorovi v souvislosti s poskytnutím Příspěvku, např. náklady na 
internetové připojení, bankovní poplatky apod. si hradí Donátor sám. 
 
V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí Příspěvku ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o 
daních z příjmů kontaktuje Donátor Nadační fond telefonicky  +420 723 526 574 nebo 
e-mailem na adresu sayhello@wearegia.eu. Nadační fond je povinen mu takové potvrzení 
zaslat,a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho týdne od uplynutí lhůty 30 
dnů pro možnost Nadačního fondu od darovací smlouvy odstoupit. 
 



Využití příspěvku 
Nadační fond je povinen s Příspěvkem naložit v souladu se svou zakládací listinou, případně 
statutem a s rozhodnutím správní rady Nadačního fondu. 
 
V případě, že na určité časové období bude vybrána částka převyšující rozpočet 
inkubačního programu, je v pravomocích Nadačního fondu určit, jak bude s finančním 
obnosem dále naloženo, a to následovně: 
 
- Investice do zlepšení infrastruktury a služeb inkubátoru 
- Investice do HR 
- Navýšení financování do startupů v rámci inkubátoru 
 
Správní rada Nadačního fondu je oprávněna ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Příspěvku 
rozhodnout o odmítnutí Příspěvku, a to i bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že 
Donátorem bude právnická osoba s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Nadační fond je v 
takovém případě oprávněn od uzavřené darovací smlouvy písemně odstoupit, a to s účinky 
ex tunc. Poskytnutý Příspěvek je Nadační fond v takovém případě povinen bez zbytečného 
odkladu,ode dne odstoupení, vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky 
poukázány. Donátor nemá nárok na úroky vzniklé v období od poskytnutí Příspěvku do jeho 
vrácení. Donátor v takovém případě nemá ani nárok na vystavení potvrzení o složení 
příspěvku ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 
 

Ochrana osobních údajů 
Osobní údaje Donátora získané Nadačním fondem při poskytnutí Příspěvku jsou Nadačním 
fondem zpracovávány na základě článku 6 odst. 1 písm. b) a c) a článku 9 odst. 2 písm. b) 
obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 
(dále jen „GDPR“). 
 
Osobní údaje Donátora jsou zpracovávány výlučně za účelem plnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů a smluvního vztahu založeného darovací smlouvou. 
 
Osobní údaje budou zpracovávány do konce osmého kalendářního roku následujícího po 
kalendářním roce, ve kterém byl tento příspěvek Nadačnímu fondu Donátorem poskytnut. 
 
Donátor má právo požadovat od Nadačního fondu přístup k jeho osobním údajům, na jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, dále má právo vznést námitku proti 
zpracování, jakož i na přenositelnost údajů. 
 
Donátor má právo na zpracovatele jeho osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, který je dozorovým orgánem ochrany osobních údajů na území České 
republiky. 
 
Poskytování osobních údajů Donátora je smluvním požadavkem Nadačního fondu. 
Poskytování osobních údajů ze strany Donátora je povinné. Neposkytnutím osobních údajů 



by Nadační fond nemohl plnit své povinnosti vyplývající z uzavřené darovací smlouvy. 

Závěrečná ustanovení 
Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. 
 
Veškeré spory, vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv 
uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky. 
 
Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly zveřejněny na Webové stránce dne 27. září 2021. 
 
Za správnost: 
 
Václav Gregor - předseda správní rady 
Ing. Hynek Sochor - revizor 


