
Darovací smlouva

Nadační fond Přírodovědecké fakulty
Albertov 2038/6, 128 00 Praha 2 

IČO: 06637728, DIČ: neplátce 

bankovní účet: 115-5251190227/0100

zastoupený prof. RNDr. Petrem Horákem, Ph.D., členem správní rady

prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc., členem správní rady

(dále jen „dárce“) 

a
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Albertov 2038/6, 128 00 Praha 2 

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 

bankovní účet: 38533021/0100
zastoupená prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., děkanem (dále jen „obdarovaný“)

uzavírají dle ust. § 2055 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

a v souladu s ust. § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, tuto smlouvu:

Článek 1 - Předmět smlouvy

1) Dárce obdržel od firmy IOCB Tech, s. r. o. dary určené na podporu vědecké činnosti v oblasti 

přírodních věd, a to formou podpory excelentního vědce ze zahraničí, který bude zastávat 
pozici vedoucího nově založené "Laboratoře pro validaci cílů a vývoj chemoterapeutik" v rámci 

projektu "Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů" OP VW 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759.

2) Celková výše poskytnutých darů je 3 364 000 Kč. Jednou z podmínek stanovených firmou 

IOCB Tech, s. r. o. je, že má být tato částka poskytnuta postupně během realizace projektu. 
Dárce již v roce 2019 poskytl obdarovanému dar ve výši 500 000 Kč. Dary budou při splnění 
ostatních podmínek poskytovány obdarovanému postupně během realizace projektu, až do 

vyčerpání celkové částky uvedené v první větě tohoto článku.

3) Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru za účelem, jak uvedeno v odstavci 

1 tohoto článku.

4) Obdarovaný předložil dárci v souladu s předchozí darovací smlouvou vyúčtování prokazující 

vynaložení částky na výše uvedený účel k31. 12. 2019 v celkové výši 966 188 Kč. Dárce 

prověřil, že podmínky byly splněny, a že lze přistoupit k refinancování nákladů vynaložených 

obdarovaným nad rámec původního daru a zároveň k poskytnutí dalšího daru.
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Článek 2 - Výše daru

1) Dárce daruje obdarovanému finanční dar v hodnotě 1 000 000 Kč.

2) Dárce daruje shora uvedený dar v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Článek 3 - Ujednání smluvních stran

1) Dar bude výhradně sloužit pro potřeby obdarovaného. Na základě předloženého vyúčtování 

za období roku 2019 dárce akceptuje, že částka ve výši 466 188 Kč byla vynaložena 

v souladu s podmínkami uvedenými v čl. I této smlouvy a nad rámec původního daru, a že dar 

v této částce je poskytnut k úhradě takto vyúčtovaných nákladů. Zbývající část daru 

obdarovaný poskytuje na hrazení uvedeného účelu v období do 30. 6. 2020.

2) Obdarovaný výše uvedený dar přijímá a zavazuje se ho použít v souladu s účelem daru 
uvedeným v předchozích ustanoveních této darovací smlouvy. Obdarovaný je povinen 

neprodleně po použití celého daru předložit dárci vyúčtování použití daru.

3) Nesplní-li obdarovaný jakýkoli závazek uvedený v předchozím odstavci, je dárce oprávněn od 

smlouvy odstoupit.

4) Dar bude dárcem převeden na výše uvedený bankovní účet obdarovaného do sedmi 

pracovních dnů od podpisu této smlouvy, opatřený variabilním symbolem 504026.
5) V případě, že bude projekt "Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů" ukončen před 

30. 6. 2020, nebo v případě, že pozice vedoucího „Laboratoře pro validaci cílů a vývoj 

chemoterapeutik" nebude obsazena po celou dobu od uzavření této smlouvy do 30. 6. 2020, 

bude obdarovaný povinen vrátit nespotřebovanou část daru dle předloženého vyúčtování.

Článek 4 - Ostatní ustanovení

1) Dar je smluvními stranami pojat jako financování v oblasti vědy a vzdělávání. Obdarovaný má 

sídlo na území České republiky.

2) Tato darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jeden výtisk.

3) Účastníci smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu ujednali a podepsali dle své pravé a svobodné 

vůle prosté omylu.
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4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne 20. 1. 2020 V Praze dne 20. 1.2020

Za obdarovaného: Za dárce:

UNIVERZITA KARLOVA
přírodovědecká fakulta
„ Albertov 6, 128 43 Praha 2 

ICO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - I

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 

člen správní rady
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