DAROVACÍ SMLOUVA
Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991
zastoupená Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem
představenstva
(dále jen dárce)
a
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
IČ: 00216305
bankovní spojení: xxx
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla
ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupená prof. Ing. Miroslavem Bajerem, CSc., děkanem
(dále jen obdarovaný)
uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů tuto darovací smlouvu
Článek I
Předmět daru
1. Dárce se dobrovolně zavazuje poskytnout obdarovanému finanční částku ve výši 200 000,- Kč
(slovy dvě stě tisíc korun českých) jako finanční dar.
Článek lI
Účel daru
1. Dárce poskytuje obdarovanému finanční dar uvedený v článku I této smlouvy (dále jen dar)
v souladu s ustanovením § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném
znění, za účelem financování školství, vědy a vzdělávání.
Článek Ill
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít výhradně na financování své činnosti dle
čl. li této smlouvy. O konkrétním použití daru bude obdarovaný dárce písemně informovat do
31.12.2019.
2. Dárce je oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat vrácení daru, pokud obdarovaný
použije dar pro jiné účely, než je uvedeno v čl. li této smlouvy nebo poruší povinnost
informovat dárce o použití daru v souladu s čl. Ill odst. 1 této smlouvy.
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Článek IV
Úhrada daru
1. Dárce se zavazuje poukázat částku uvedenou v článku I této smlouvy bezhotovostním
převodem na výše uvedený účet obdarovaného, a to do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy.
Článek V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Dárce obdrží jeden stejnopis a obdarovaný dva stejnopisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a na aukaz souhlasu s jejím obsahem připojují své
podpisy.
5. Tato smlouva podléhá podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnosti uveřejnění
v registru smluv zřízeném na základě citovaného zákona. Smluvní strany výslovně souhlasí
s uveřejněním této smlouvy. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem podle
citovaného zákona zajistí obdarovaný. Obdarovaný dále zajistí při uveřejnění anonymizaci
údajů v této smlouvě v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv
č.j. MV-37683-1/EG-2018 (dále jen „metodický návod"). Dotčená část metodického návodu
týkající se anonymizace údajů je přílohou této smlouvy.

V Praze dne 13.5.2019
Za dárce:

xxxxx
Jiří B ě l o h l a v
předseda představenstva, Metrostav a.s.

V Brně dne

17.06.2019

Za obdarovaného:

xxxxx
prof. Ing. Miroslav B a j e r , CSc.
děkan Fakulty stavební, VUT

xxxxx
Ing. František K o č í
člen představenstva, Metrostav a.s.
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