
Darovací smlouva 

ev. Č. smlouvy Dárce: 0230006589 

Smluvní strany: 

Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: 
zastoupená: 

K letišti 1019/6. Ruzvně. 161 00 Praha 6 

IČO: 
Dıć: 
zápis v OR: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen ,,Dárce 

282 44 532 
CZ699003361 
Městský soud V Praze, oddíl B, vložka 14003 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
801812025/2700 

"› 
a 

Základní škola Tuchoměřice, okres Praha - západ 
se sídlem: 
zastoupená: 
IČO: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen ,,Obdarovaný") 

Tuchoměřice, Školní 70, PSČ 25267 
Mgr. Ivou Zavadilovou, ředitelkou 
709 95 109 
Československá obchodní banka, a. 
181849010/0300 

(Dárce a Obdarovaný společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě dále jen 
"› Smluvní strana 

Smluvní strany uzavírají podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
v platném a účinném znění (dále jen ,,Občanský zákoník"), tuto 

občanský zákoník, 

d a r o v a c í  s m l o u v u  
( d á l e  j e n  , , S m l o u v a  ıı ) 

I. 
Uvodní ustanovení 

1 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako jsou 
způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a zavazovat 
se k povinnostem. 

Dárce uzavírá S Obdarovaným tuto Smlouvu V rámci programu vyhlášeného Dárcem pod 
názvem „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ" 

Dárce prohlašuje, že ke dni 30. 9. 2019 obdržel žádost Obdarovaného o poskytnutí daru, 
a že tato žádost splňuje náležitosti stanovené Pravidly programu příspěvků na veřejně 
prospěšnou činnost pro obce a městské části dotčené provozem Letiště Václava Havla 
Praha: „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ". 
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LL 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouva je závazek Dárce poskytnout Obdarovanému peněžitý dar ve 
výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) spolu S příkazem užít tyto prostředky 
pouze k účelu stanovenému v čl. Ill. Smlouva (dále jen ). „Dar" 

Dárce se zavazuje tento peněžitý Dar odevzdat bezhotovostním převodem na 
Obdarovaného, který je uveden V záhlaví Smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 
nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy. 

3. Obdarovaný tento Dar přijímá a zavazuje se ho použít v souladu S příkazem Dárce, kterým 
se rozumí použití Daru pouze k účelu a za podmínek stanovených v čı. III této Smlouvy 
a pro projekt uvedený v čl. III odst. 1 této Smlouvy. 

[Hz 
Účel poskytnutí Daru a příkaz 

1. Obdarovaný se zavazuje, že Dar použije pouze za účelem realizace projektu: zakoupení 
a instalace zabezpečení školy alarmem Jablotron a zabezpečení kamerovým systémem 
a to v termínu do 31. 8. 2020. 

Obdarovaný je povinen Dárci prokazatelně doložit, zda byl Dar použit na účel stanovený 
v čı. III. odst. 1 Smlouvy, a to kopiemi účetních dokladů a právních dokumentů (zejména 
fakturami, smlouvami, objednávkami, bankovními výpisy apod.), dále pak pracovními 
výkazy, fotodokumentací stavu před a po realizaci projektu nebo průběhu v případě 
jednorázové akce, informativními výpisy Z katastru nemovitostí, a to nejpozději do dne 
31. 8. 2020. Pokud Obdarovaný tuto svou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, je 
povinen neprodleně, nejpozději však do 30. 9. 2020 vrátit Dar Dárci formou 
bezhotovostního převodu na účet Dárce uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to ve výši, jejíž 
použití nebyl schopen řádně doložit. Fotodokumentace pořizená na realizaci projektu 
uvedeného v odst. 1 tohoto článku Smlouvy může být autorským dílem dle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících S právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen ,,Dílo"). Obdarovaný se 
zavazuje, že pro Dárce zajistí ke všem Dílům na své náklady oprávněni k výkonu práva 
Dílo užít (tj. uveřejnit Dílo v materiálech Dárce a v dalších externích komunikačních 
kanálech). Obdarovaný nese odpovědnost za to, že zhlédnutím či uveřejněním Díla 
Dárcem nebudou porušena práva třetích osob, zejména že nebudou užita autorská díla 
bez souhlasu jejich autorů. Dárce nenese žádnou odpovědnost za případné porušení 
autorských práv ze strany Obdarovaného. 

Obdarovaný je povinen Dárci neprodleně, nejpozději však do 30. 9. 2020, vrátit Dar nebo 
tu část Daru, která nebyla prokazatelně využita nebo nebyla použita pro účel stanovený 
V ČI. III. odst. 1 Smlouvy formou bezhotovostního převodu na účet Dárce uvedený 
v záhlaví této Smlouvy. 

Obdarovaný je povinen na vyžádání umožnit Dárci, nebo jím písemně pověřené osobě, 
nahlédnout do účetnictví a další dokumentace za účelem ověření splnění pravidel pro 
poskytnutí Daru. 
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IV. 
Zveřejnění smlouvy 

Dárce upozorňuje Obdarovaného a Obdarovaný bere na vědomí, že Dárce je osobou 
podléhající zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva bude 
uveřejněna v registru smluv. 

2. Smluvní stany výslovně prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě netvoří 
obchodí tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

v. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva a právní vztahy Z ní vyplývající, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se 
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Tato Smlouva se uzavírá ve třech (3) vyhotoveních, Z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
Dárce a jedno (1) vyhotovení obdrží Obdarovaný. 

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání O předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 
o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní 
ve vztahu k uzavření této Smlouvy. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvnimi stranami. 
Stanoví-li však zvláštní právní předpis jako den nabytí účinnosti Smlouvy den pozdější, než 
ten, který je stanoven v předchozí větě, nabyde Smlouva účinnosti teprve tímto pozdějším 
dnem. 

5. Smlouva může být maréna nebo doplňována pouze pisemnými dodatky podepsanými 
Smluvními stranami. Změna této Smlouvy V jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za 
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných 
elektronických zpráv. 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni, nebo za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, a že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě 
a srozumitelně. Na důkaz souhlasu S jejím obsahem připojuji Smluvní strany své podpisy. 

Dárce: Obdarovaný: 

V Praze dne 
m I` h ìfl. 

V Praze dne 

jste Hrana. a. S 

gr Va LGVBGIIOV 
ředitelka 

Základní škola Tuchoměřice, 
okres Praha- západ 
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SCHVÁLENO 
Právní věci Letiště Uraha, a. 
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