
VŠB — Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Darovací smlouva

číslo

Dárce EVC Group s.r.o.

se sídlem: Nádražní 804, 768 24 Hulín

IČ: 27720870

DIČ: CZ27720870

zapsaná v obchodnim rejstříku u Krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 54471

zastupuje:|_výkonný ředitel

a

Obdarovaný Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově - technologická

se sídlem: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

číslo účtu:_

název banky a adresa: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava, Hollarova 5, 702

OO Ostrava

zastupuje: prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., Děkanka FMT

uzavírají v souladu s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejako „občanský zákoník" nebo „OZ“) tuto

darovací smlouvu (dále jen „smlouva“):

!. Předmět smlouvy

Dárce daruje obdarovanému peněžní prostředky ve výši 140 000 Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet tisíc korun českých), a

to za účelem podpory stánku na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2019 (dále jen „dar“). Dárce poukáže

uvedené darované peněžní prostředky na výše uvedený účet obdarovaného do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Obdarovaný před podpisem této smlouvy dárci doložil, že je majitelem příslušného účtu.

 

ll. Použití daru

1. Obdarovaný dar uvedený v článku |. této darovací smlouvy přijímá a zavazuje se jej použít do 31. 12. 2019 od pňjetí

daru a pouze za účelem vymezeným v článku |. této darovací smlouvy. Dárce je oprávněn kdykoliv zkontrolovat účel

využití daru, k čemuž mu poskytne obdarovaný potřebnou součinnost. Na základě žádosti dárce je obdarovaný povinen

doložit přehled všech svých jednotlivých výdajových položek, na něž byly darované peněžní prostředky použity.

lIl. Další ujednání

1. Veškeré spory vznikající z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou spory řešeny příslušným soudem.
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Tato smlouva stejně jako právní vztahy vyplývající z porušení této smlouvy se řídí právním řádem České republiky při

vyloučení předpisů mezinárodního práva soukromého. Podmínky neupravené v této smlouvě se řídí občanským

zákoníkem, přičemž smluvní strany ujednávají, že:

a) veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí být uzavřeny písemně a řádně podepsány oprávněnými zástupci

obou smluvních stran; to platí i pro vzdání se požadavku písemné formy. Změna kontaktních údajů se nepovažuje

za změnu této smlouvy. Smluvní strany pro všechny své vzájemné vztahy stanoví, že nemůže dojít k uzavření

smlouvy na základě jednostranného potvrzeni die § 1757 odst. 2 a 3 OZ, jejichž aplikaci timto vylučují.

Obdarovaný není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky z této smlouvy.

V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy

platná. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným, které svým obsahem a

smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží

jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a

že sjejim obsahem po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům, a na důkaz toho pňpojuji

níže své podpisy.
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prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., Děkanka FMT

 

2/2


