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Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli 
 

Dárce : Technické služby Lanškroun, s.r.o. 

se sídlem: Nádražní 33, 563 01 Lanškroun 

IČO:  25951459 
DIČ:  CZ25951459 
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17173 

Zastoupený Vladimírem Skalickým, jednatelem společnosti 

a 

 

Obdarovaný: Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem: Zemědělská 1, 613 00, Brno 

Pracoviště:  561 - Ústav zahradní a krajinářské architektury   

IČO:  62156489 

Zastoupený prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem 

 

tuto 

 

DAROVACÍ SMLOUVU 

 

(dle ustanovení § 2055 - 2057 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění zákonů pozdějších) 

 

I. PŘEDMĚT DARU 

Dárce se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 40.000,- Kč, (slovy 

čtyřicettisíckorun) na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj univerzity a jejich studentů. 

 

II. ZPŮSOB ÚHRADY 

Dárce se zavazuje uhradit finanční částku dle článku I. této smlouvy do 30 dnů od jejich podpisu na účet obda-

rovaného. 

 

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

Obdarovaný bere na vědomí, že dárce je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto smlouvou obdržel od 

obdarovaného, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými práv-

ními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace, pokyny zřizovatele dárce či pravidel souvisejících 

s kontrolou hospodaření dárce či financováním ceny za dodávku předmětu plnění. Obdarovaný proto souhlasí 

se zveřejněním takových informací dárcem. Tento odstavec neomezuje oprávnění smluvních stran poskytnout 

potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní 

straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění smluvních stran uplatňovat svá práva z této smlouvy. 

  



Stránka 2 z 2 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní poměr smluvních stran občanským zákoníkem. 

Smluvní strany přijímají práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a na důkaz toho připojují své podpisy 

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

V Lanškrouně dne 22. 7. 2016 

 

Technické služby Lanškroun, s.r.o. 

 

 

Vladimír Skalický 

jednatel společnosti 

 

 

 

................................................ 

za dárce 

(razítko, podpis) 

V Brně dne 26. 7. 2016 

 

Mendelova univerzita v Brně 

 

 

Ladislav Havel 

rektor 

 

 

 

........................................ 

za obdarovaného 

(razítko, podpis) 

 

 


