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Darovací smlouva č. 006-D/19 
uzavřená podle § 2065 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 
 

Smluvní strany: 
 
INSET s. r. o. 
se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00 
IČO:  03579727 
DIČ:   CZ 03579727 
Zastoupená , jednatelem společnosti 
(dále jen dárce)  
 
a   
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem v Praze 1, Národní 1009/3, PSČ 110 00 
IČO: 60457856    
DIČ: CZ60457856 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
zastoupená , ředitelem Divize Academia Nakladatelství 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1051043806/5500 
Nakladatelství Academia 
Adresa pro doručování: Vodičkova 40, Praha 1, PSČ 110 00 
(dále jen obdarovaný) 
 
uzavírají dnešního dne tuto  
 
 

darovací smlouvu 
 

1. Dárce se touto smlouvou zavazuje, že poskytne obdarovanému finanční dar ve výši         
120.000 Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) za účelem finančního zajištění 
částečných nákladů na publikaci s názvem: Kolaps a regenerace - aj verze, kterou hodlá 
Nakladatelství Academia vydat do 12 měsíců po obdržení finančního daru. 

 
2. Obdarovaný prohlašuje, že výše uvedený dar přijímá a použije jej k výše uvedenému 

účelu. 
 
3. Obdarovaný se zavazuje vrátit dárci finanční dar v případě, že uvedený dar použije 

k jinému, než sjednanému účelu a dárce z tohoto důvodu požádá o vrácení daru. 
 
4. Výše uvedenou částku poukáže dárce na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této 

smlouvy bankovním převodem nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy. 
 

5. Doklad o způsobu použití daru, tj.  výtisků předloží obdarovaný dárci do 30 dnů od 
vydání publikace. 

 
6. Potvrzení o datu vydání publikace předloží obdarovaný dárci do 15 dnů od jeho vyžádání. 
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7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a souhlasí s jejich případným zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
 

8. Správcem osobních údajů dárce je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 
60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00,  

 

9.    Osobní údaje dárce 
       INSET s. r. o. 
       se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00 
       IČO: 03579727 
       DIČ:  CZ 03579727 
       Zastoupená , jednatelem společnosti 

zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to na právním základě splnění       
smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.  
 

10.  Smluvní strany souhlasí s tím, že Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., zajistí  
       uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních  
       podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv,  
       v platném znění (zákon o registru smluv). 

  
11.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze  
       smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 
 
12.   Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, byla uzavřena na  
        základě jejich vážné a svobodné vůle a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují jejich  
        oprávnění zástupci svými vlastnoručními podpisy. 
 
13.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem  
        zveřejnění v registru smluv. 
 
 
 
V Praze 26. srpna 2019                                          V Praze 28. srpna 2019 
 
 
 
Za dárce:                                                                        Za obdarovaného: 
 
 
 
 
………………………………                                  ………..,………………………. 

                                                        
jednatel společnosti INSET s. r. o.                              ředitel Divize Academia Nakladatelství 
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