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SMLOUVA O SPONZORSKÉM DARU 
S19160800008 

uzavřená v souladu s ustanovením  § 2055 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany: 
 
Budějovický Budvar národní podnik,  
Budweiser Budvar, National Corporation, 
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale 

se sídlem:  K. Světlé 512/4, České Budějovice 3,  370 04 České Budějovice,  
doručovací číslo:  370 21 

zastoupený :   ........................................................ 
IČ:    00514152 
DIČ:    CZ00514152 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. Praha, pobočka České Budějovice 
číslo účtu:   23709-231/0100 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A V, vložka 325 

(dále jen „Sponzor“) 

 
a 
 
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace 

se sídlem:    Dr. Stejskala  424/19, 370 47 České Budějovice 
zastoupené:   .................................................. 
IČ:     00073482 
DIČ:     CZ00073482 
bankovní spojení:    ČSOB a.s. České Budějovice 
číslo účtu:    214554260/0300 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 112 

(dále jen „Sponzorovaný“) 

 
(Společně jako „Smluvní strany”)  

 
 
 

Uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto  
 

smlouvu o sponzorském daru 

(dále jen „Smlouva”) 

 
 
 
 
I. 

 
1.1 Pro kalendářní rok 2019 se Sponzor zavazuje poskytnout Sponzorovanému dar ve formě peněžního příspěvku  na 

účet sponzorovaného č.: 214554260/0300 ve výši 750.000 Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských) (dále jen 
„Sponzorský dar”). 

 
1.2 Sponzor prohlašuje, že poskytnutí Sponzorského daru je v souladu s obecně platnými právními předpisy a bylo 

schváleno dozorčí radou Sponzora dne 17.10. 2019 usnesením č. 24/DR/2019.  
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1.3 Sponzorovaný podpisem této Smlouvy Sponzorský dar přijímá. 
 
1.4 Sponzorský dar je poskytnut za účelem zajištění významného kulturního projektu doporučeného Ministerstvem 

kultury dne 17.5.2012 č.MK-S 6805/2012 dle usnesení vlády č.334 ze dne 14.4.1999, který se Sponzorovaný 
zavazuje realizovat do 31.12.2019. 

 
1.5 Sponzorský dar poukáže Sponzor na účet Sponzorovaného na základě řádně vystavené faktury, kterou je 

Sponzorovaný oprávněn vystavit nejdříve po nabytí účinnosti této Smlouvy. Splatnost faktury bude činit (30) dnů 
ode dne jejího vystavení Sponzorovaným.    

 
 
 
 
II. 

 
2.1 Sponzorovaný se zavazuje vynaložit Sponzorský dar výhradně k účelu a ve lhůtě dle čl. I odst. 1.4 této Smlouvy. 
 
2.2 Sponzorovaný je povinen nejpozději do 28. února 2020 prokazatelně doložit Sponzorovi, že Sponzorský dar byl 

využit k účelu, pro nějž byl poskytnut, a doložit Sponzorovi výši finančních prostředků vynaložených 
Sponzorovaným za účeleme zajištění sjednaného účelu.  
 

2.3 Sponzorovaný je povinen umožnit nahlédnout Sponzorovi na základě jeho písemné žádosti do účetnictví a dalších 
dokladů Sponzorovaného tak, aby bylo možno ověřit způsob vynaložení Sponzorského daru a následně zjistit užití 
věcí a práv nabytých Sponzorovaným ze Sponzorského daru. 
 

2.4 V případě porušení povinností Sponzorovaného specifikovaných v čl. II odst. 2.1., odst. 2.2 nebo odst, 2.3 této 
Smlouvy je Sponzor oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení na poslední 
známou adresu Sponzorovaného. Odstoupením od této Smlouvy se Smlouva ruší od počátku. V případě zániku 
této Smlouvy z důvodu odstoupení je Sponzorovaný povinen vrátit Sponzorovi Sponzorský dar v plné výši 
nejpozději do 14 dnů od zániku Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet Sponzora uvedený výše v této 
Smlouvě. 
 

2.5 Pro případ, že Sponzoravaný nevyužije Sponzorský dar k sjednanému účelu do 31.12.2019 v plném rozsahu, 
zavazuje se Sponzorovaný vrátit Sponzorovi nespotřebovanou část Sponzorského daru bezhotovostním převodem 
na účet Sponzora uvedený výše v této Smlouvě, a to nejpozději do sedmi (7) dnů od předložení dokladů 
prokazujících využití Sponzorského daru. 

 
 
 
 
III. 

 
3.1 Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy opravněných 

zástupců Smluvních stran. 
 

3.2 Smluvní strany si sjednávají, že pozdější či částečné uplatnění práv založených touto Smlouvou není považováno 
za vzdání se těchto práv a současně není důvodem pro zánik těchto práv založených Smlouvou. 
 

3.3 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují řešit primárně smírnou cestou. 
 

3.4 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí příslušnými předpisy České republiky, 
zejména Občanským zákoníkem. 
 

3.5 Tato Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou ze 
Smluvních stran. 
 
 
 
 



 

Strana 3 (celkem 3)  
Smlouva č. S19160800008 

 
3.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany berou na 

vědomí, že tato Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů a proto tato Smlouva nabývá účinnosti terpve jejím zveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost za účelem zveřejnění této Smlouvy v registru 
smluv. 
 

3.7 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána dle jejich pravé, volné, vážné a svobodné vůle a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
 
V Českých Budějovicích, dne: 30.10.2019    V Českých Budějovicích, dne:30.10.2019 
 
 
za Sponzora:      za Sponzorovaného: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………   …….……………………………………........... 
.........................................................                  ........................... 
        ředitel podniku                              ředitel Jihočeského divadla 


