
DAROVACÍ SMLOUVA 

Společnost Vavex 1990 s.r.o. 

Sídlo: Zdaboř 503,261 01 Příbram 
IČ: 26776251, DIČ: CZ26776251, 
Společnost vedena u Městského soudu v Praze, spis m. C 92998 
Zastoupena: xxxxx,jednatelkou 
( dále jen „dárce,,) 

a 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Sídlo: Technická 1905/5, Praha 6 Dejvice, PSČ 166 28 
Bankovní spojení: xxxxx
č. účtu: xxxxx VS xxxxx
Zastoupena: xxxxx,kvestorkou 
( dále jen „obdarovaný") 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

1. Předmět Smlouvy

DAROVACÍ SMLOUVU 

( dále jen „Smlouva") 

1.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 127627,- Kč (slovy: 
jednostodvacetsedmtisícšestsetdvacetsedm korun českých), (dále jen „Dar") a obdarovaný 
tento finanční Dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se jej využít v souladu s účelem Daru 
uvedeným v čl. 2 této smlouvy. 

1.2 Dárce tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Daru. 

1.3 Dárce prohlašuje, že je oprávněn Dar poskytnout a že poskytnutím Daru nedochází k 
poškození či dotčení práv třetích osob. Dárce dále prohlašuje, že není v úpadku, ani že 
poskytnutí Daru dle této darovací smlouvy nemůže vést k úpadku dárce. Dar poskytuje dárce 
obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu či jakékoli jiné 
protiplnění ze strany obdarovaného. 
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1.4 Dárce finanční dar poskytne bezhotovostním převodem na účet obdarovaného vedeného u 
xxxxx, č. ú.: xxxxx, VS xxxxx a to do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

2. Účel daru

2.1 Obdarovaný prohlašuje, že využije tento finanční dar pro potřeby výzkumu a vývoje 
obdarovaného a to jmenovitě na projekt vedený pod označením 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15 _ 019/0004801 Fotokatalyticky aktivní tapety. 

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3.2 Případné spory z této smlouvy vyplývající se budou řešit vzájemnou dohodou stran, 
případně před místně a věcně příslušným soudem. 

3 .3 Obě smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby nepoškodily dobré jméno a zájmy druhé 
smluvní strany. 

3.4 Dárce je oprávněn uvádět své plnění z této smlouvy jako svou referenci včetně úplné 
identifikace obdarovaného. 

3.5 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

3.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

3.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, který je zřízen na 
základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zveřejní 
Obdarovaný. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

3.8 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném 
projednání a že odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy. 

V Příbrami dne 20.5.2020 V Praze dne 29.5.2020 
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.............................................
xxxxx,                         
kvestorka VŠCHT Praha 
obdarovaný C 

.............................................
xxxxx,                         
jednatelka Vavex 1990 s.r.o.
dárce 




