
Darovací smlouva 

uzavřená podle§ 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

I. 
Účastníci smlouvy 

Česká spořitelna, a.s. 
Olbrachtova 1929/62, Praha 4140 00 
IČO: 45244782 DIČ: CZ699001261 
(dále jen "dárce") 

a 

Univerzita Karlova 
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
IČ0:00216208,DIČ:CZ00216208 
Filozofická fakulta 
zastoupena: Ing. Michaelou Šolcovou, tajemnicí fakulty 
(dále jen "obdarovaný") 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Dárce dobrovolně přenechává na základě této smlouvy obdarovanému finanční částku 
200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun, a obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá. 

2. Výše uvedená finanční částka bude převedena z bankovního účtu dárce na bankovní 
účet obdarovaného vedený u Komerční banky a.s., č. 85631011/0100, variabilní 
symbol810 101. 

III. 
Účel smlouvy 

1. Dárce přenechává dar obdarovanému na vědu a vzdělávání na Filozofické fakultě, a to 
konkrétně Centru pro studium politické filozofie, etiky a náboženství za účelem 
organizace konference k výročí založení Československa; konference byla uspořádána 
na podzim 2018. 

2. Obdarovaný se zavazuje, že použije dar výhradně ke stanovenému účelu v tomto bodu 
uvedeném. 

3. Obdarovaný předá dárci do 31. 03. 2019 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat 
způsob použití darovaných prostředků. V případě, že do tohoto data obdarovaný 
nepředá písemnou zprávu prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro 
účely uvedené v tomto článku smlouvy nebo dar pro sjednané účely nepoužije nebo 
použije pouze jeho část, je obdarovaný povinen celý dar nebo jeho část vrátit, a to na 
účet dárce č. ú. , nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení 
písemné výzvy k vrácení daru nebo jeho části. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dárce uveřej ní smlouvu v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu 
smlouvy. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající 
obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému 
zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, 
a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Dárce je nicméně oprávněn v případě 
potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním· odstranit informace, které se podle zákona 
o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto 
uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních 
stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu 
způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 

3. Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy a 
jejich vzájemnou spolupráci při jejím naplňování, budou zajišťovat svými pověřenými 
zástupci, a to   za dárce a  za obdarovaného. Smluvní strany jsou 
oprávněny pověřené zástupce změnit, tato změna je pro obě smluvní strany závazná 
poté, co jim bylo doručeno písemné oznámení o této změně. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou 
výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její 
účinnosti. Dárce se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace 
smlouvy zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu 
RegistrSml u v@ff.cuni.cz. 

S. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dárce obdrží dva výtisky a 
obdarovaný dva výtisky. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po 
vzájemném projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni 
a ani za nápadně nevyhovujících podmínek. 

.f/ · 1.) . bll 
V Praze dne ......................... .. 

Za Českou spořitelnu, a.s. 

.... .. ... ....
Marta Ťok 
Ředitelka komunikace 

Filip Hrubý 
specialista komunikace 
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11 "12- 201S V Praze dne .. ...... ............. . 

Za Univerzitu Karlovu 

Ing. Michaela Šolcová, 
tajemnice fakulty 




