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Darovací smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 ve znění pozdějších předpisů 


Dárce:     STRABAG a.s.   	
sídlo:    Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5            	
IČ: 608 38 744	
DIČ: CZ 608 38 744	 
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva Ing. Jiří Dynka – člen představenstva společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , sp. zn. B 7634

(dále jen „dárce“)

a

Obdarovaný:	České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
sídlo:		        Thákurova 7, 166 29 Praha 6
IČ:		        68407700
DIČ:		        CZ68407700
zastoupený:         	prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc., děkanem fakulty

bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
č. ú.:	xxxxxxxxxx
	
(dále jen ”obdarovaný”)  

(dárce a obdarovaný jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana")


Čl. I.
Předmět smlouvy

	Dárce touto smlouvou bezplatně daruje obdarovanému finanční částku ve výši 75 000 Kč, 
(slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých), (dále jen „dar“).


	Dárce poskytuje dar obdarovanému dobrovolně a nespojuje s ním žádné protiplnění ze strany obdarovaného.


Dar bude dárcem poukázán na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy, bude-li tato smlouva zveřejněna v registru smluv.

Čl. II.
Účel

Dárce poskytuje dar uvedený v čl. I odst. 1 této smlouvy pro účel podpory katedry Konstrukce a dopravní staveb,  pro účely podpory studentských exkurzí, na úhradu nákladů spojených s organizací odborných studentských soutěží nebo úhradu nákladů spojených s vybavením učeben odbornými materiály.

	Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít výhradně pro účely uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy.


	Obdarovaný se zavazuje do 31.12.2020 předložit dárci doklady o využití daru v souladu se sjednaným účelem.


Čl. III.
Závěrečná ujednání

	Dárce je oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po obdarovaném vrácení daru, a to v případě, že obdarovaný použije dar k jinému než sjednanému účelu uvedenému v čl. II. odst. 1 smlouvy nebo obdarovaný nepředloží dárci doklady o využití daru podle čl. II. odst. 3 smlouvy. 


	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


	Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.


	Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, vztahují se na práva a závazky podle této smlouvy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí obdarovaný; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.


	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci dárce i obdarovaného. Účinnosti nabývá dnem připsání daru na účet obdarovaného, kdy se současně stává daňovým dokladem.


V Praze dne ………..

V Praze dne ……….
za dárce

za obdarovaného
STRABAG a.s.



Podpis:_____________________
Jméno: Ing. Ondřej Novák
Funkce: předseda představenstva

Podpis:_____________________
Jméno: Ing. Jiří Dynka
Funkce: člen představenstva


České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební


Podpis:_____________________
Jméno: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Funkce: děkan fakulty






Na účet příjemce byla částka …………….,- Kč připsána dne ………………………………

