
 

Darovací smlouva 
 

č. 14/C/20 
 

 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace, 

Se sídlem: Pod Vinicemi 9, Plzeň, PSČ 301 00 

IČ: 00377015, DIČ: CZ 00377015 

Bankovní spojení: ………….. 

Číslo účtu: …………………. 

Zastoupena ředitelem: Ing. Jiřím Trávníčkem 

(dále jen obdarovaný) 

 

 

 

a 

 

 

 

UNILEVER ČR, spol. s r.o.  

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městském soudě v Praze, oddíl C, vložka 2196   

Se sídlem: Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 Libeň 

Zastoupena prokuristy: Jánem Hlaváčem a Pavlem Hampejsem  

IČ: 18627781, DIČ: CZ18627781 

 (dále jen dárce) 

 

 uzavírají ve smyslu ustanovení §  2055 a následujících občanského zákoníku darovací smlouvu v tomto znění :  

 

 

I. 

Obdarovaný je příspěvková organizace se sídlem na území České republiky založeným za účelem poskytovat a 

vykonávat obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany zvířat a ochrany ohrožených druhů zvířat podle předmětu 

činnosti vymezeného ve zřizovací listině. Dar je poskytnut v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 zákona č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

II. 

Dárce poskytne obdarovanému pro období od 1. 7. 2020  do 30. 6. 2023 peněžitou částku (dále jen „dar“) ve výši  

1.800.000 Kč (slovy jedenmilionosmsettisíc korun českých).  

 

Dar bude dárcem poskytnut ve 3 splátkách po 600.000,-Kč a to takto: dar ve výši 600.000,-Kč pro období od 1. 

7. 2020 do 30. 6. 2021 uhradí dárce obdarovanému do 60 dnů ode dne uzavření této smlouvy, dar ve výši 

600.000,-Kč, za období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 uhradí dárce do 31. 7. 2021 a dar ve výši 600.000,-Kč za 

období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 uhradí dárce do 31. 7. 2022. Příslušnou částku poukáže dárce na účet 

obdarovaného vedený u ………….., číslo účtu …………. 

Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a zavazuje se jej použít výhradně k účelu vymezenému v čl I. této 

smlouvy, a to konkrétně na rozvoj chovatelského zázemí v Zoo a BZ města Plzně, odstavné klece a voliéry pro 

zvířata. 

Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kontrolu, zda použití daru bylo v souladu s účelem vymezeným v čl. I. 

této smlouvy. 

 

 

III. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž jeden obdrží obdarovaný a druhý si 

ponechá dárce. 

Předchozí souhlas zřizovatele o tom, že obdarovaný nabývá tento dar do svého vlastnictví v souladu s ust. § 27 

odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů je dán usnesením rady statutárního města Plzně č. 323 ze dne 27. 4. 2020. 

V neuvedeném platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

 

 

 



 

 

Dárce uděluje tímto obdarovanému plný a neomezený souhlas k tomu, aby obdarovaný, jím pověřená osoba nebo 

orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní údaje dárce, a to především za 

evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si je dárce vědom, že tyto osobní údaje mohou být 

součástí usnesení orgánů města Plzně či orgánů jeho městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně 

přístupná, a s tímto výslovně souhlasí. Dárce se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny 

těchto osobních údajů.     

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace.   

 

 

V Praze dne: 29. června. 2020                                                               V Plzni dne: 29. června 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                       ................………………………………………. 

         UNILEVER ČR, spol. s r.o.                                          Zoologická a botanická zahrada města Plzně,           

prokuristé Ján Hlaváč a Pavel Hampejs                                                 ředitel Ing. Jiří Trávníček 


