
DAROVACÍ SMLOUVA
(poskytnutí nadačního daru)

Číslo dárce: 36/2020
Číslo obdarovaného: 03/20
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Severočeské doly a. s.

Se sídlem:

Zastoupena:

IČO:
DIČ:

Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 495

Ing. Ivo Pěqřímek, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Ladislav Feber, místopředseda představenstva
49901982
CZ699005746

Bankovní spojení:

(dále jen ,,dárce")

a

Nadace ČEZ

Se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl N, vložka 462

Ing. Daniel Beneš, MBA, předseda správní rady
Mgr. Michaela Ziková, MBA, místopředsedkyně správni rady a
ředitelka
26721511

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 15915932/0800

(dále jen "nadace", dárce a nadace společně dále jen ,,smluvní strany",
popř. jednotlivě též ,,smluvní strana")

uzavřeli podle zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
tuto

smlouvu
(dále jen ,,darovací smlouva")
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l.
Úvodní ustanovení

1. Dárce prohlašuje, že je oprávněn uzavřít darovací smlouvu a že tím neporuší žádná
práva třetích osob, ani závazné právní předpisy.

2. Dárce daruje nadaci finanční prostředky ve výši:

15 000 000 Kč (patnáctmilionůkorunčeských).

3. Darované finanční prostředky (dále jen "nadační dar") jsou příspěvkem dárce
určeným výhradně na účely uvedené ve Statutu nadace. Statut nadace je
k dispozici na internetových stránkách nadace a/nebo v sIdle nadace; s obsahem
Statutu nadace byl dárce před podpisem darovací smlouvy seznámen, což stvrzuje
níže svým podpisem (dále jen ,,Statut nadace").

4. Nadace nadační dar přijímá za účelem jeho použiti k dosahování účelu uvedenému
v článku l. odst. 3. darovací smlouvy.

5. Dárce se zavazuje, že nadační dar převede na výše uvedený bankovní účet
nadace do 20 dnů ode dne, kdy darovací smlouva nabyde účinnosti jejím
uveřejněním v registru smluv.

Práva a povinnosti nadace

1. Nadace je povinna použít nadační dar k účelu dle článku l. odst. 3. darovací
smlouvy nejpozději do 31. 3. 2021.

2. Nadační příspěvky z poskytnutého nadačního daru je nadace povinna poskytovat
v souladu se Statutem nadace a Grantovými pravidly nadace, která jsou k dispozici
na internetových stránkách nadace a/nebo v sídle nadace a s jejichž obsahem byl
dárce před podpisem této smlouvy seznámen, což stvrzuje niže svým podpisem
(dále jen ,,Grantová pravidla"), přičemž nadace ručí dárci po dobu platnosti
a účinnosti darovací smlouvy za soulad obsahu Statutu nadace a Grantových
pravidel s obecně závaznými právními předpisy aj. pro nadaci závaznými předpisy,
stejně jako i za správnou aplikaci těchto předpisů při nakládáni s darem.

3. Při použití nadačních darů na úhradu nákladů na správu nadace je nadace povinna
dodržet procento omezení celkových ročních nákladů na správu nadace v souladu
se Statutem nadace. Smluvní strany se dohodly, že nadační dar nebude čerpán
na úhradu nákladů na správu nadace, a to ani zčásti.

4. Nadace nejpozději do 60 dni po skončení období uvedeného v článku ||. odst. 1.
darovací smlouvy dárci prokazatelně doloží použití prostředků z poskytnutého
nadačního daru, zejména účel a způsob jejich čerpání.
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5. Nadace umožní nahlédnout dárci do účetnictví a dalších podkladů tak, aby bylo
možno ověřit věrohodnost účelu, způsob a výši čerpáni darovaných prostředků
a následně zjistit užití věcí a práv z nadačního daru pořízených.

6. Navráceny budou nadací neprodleně všechny prostředky z poskytnutého
nadačního daru, které nebyly prokazatelně využity do konce období uvedeného
v článku ||. odst. 1. darovací smlouvy, nebo nebyly použity na účely vymezené
v článku l. odst. 3. darovací smlouvy, případně byly použity v rozporu s obsahem
článku ll. odst. 2. darovací smlouvy, případně byly použity v rozporu s obsahem
článku ||. odst. 3. darovací smlouvy. Za nevyužité prostředky se považují i ty,
u nichž nebyl prokazatelně doložen účel nebo hodnota čerpání ve lhůtě podle
článku ||. odst. 4. darovací smlouvy.

7. Věci a práva pořízená z nadačního daru budou navráceny dárci v případě, kdy
nadace přestane vykonávat činnost nebo jinak zanikne důvod, pro který byly věci a
práva pořízeny.

8. Dárce nepožaduje v souladu s ust. § 359 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., v platném
znění, zachování jeho anonymity ve výroční zprávě za rok 2020.

9. Nadace je oprávněna uzavřít obdobnou smlouvu i s třetími osobami, které jí
poskytnou nadační dar. Smluvní strany jsou při plnění darovací smlouvy povinny
postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění (,,ZZOÚ"), a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění
(,,Nařízení). Budou-li si smluvní strany za účelem plnění darovací smlouvy
zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních
údajů v souladu s ČI. 28 odst. 3 Nařízení a se ZZOÚ.

Ill.
Závěrečná ustanoveni

1. Změny a doplnění darovací smlouvy je možné činit jen ve formě písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Pro platnost dodatku se
vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu, bez možnosti přijetí návrhu dodatku
s dovětkem či odchylkou.

2. Případné spory mezi smluvními stranami z darovací smlouvy plynoucí nebo
jakkoliv s darovací smlouvou souvÍsejÍcÍ, včetně, nikoli však výlučně, sporů
týkajících se vyhotoveni, dodání, platnosti, účinnosti, plněni, zrušení a výkladu
ustanovení darovací smlouvy, budou urovnány na základě smírných jednání mezi
pověřenými zástupci smluvních stran. Pokud by se tyto spory nepodařilo urovnat
smírnou cestou, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna domáhat se rozhodnutí
sporu věcně a místně příslušnými soudy ČR.

3. Jakákoliv sdělení a oznámení smluvních stran budou činěna písemnou formou
a předána osobně či odeslána doporučeným dopisem nebo e-mailem, a to na
adresu či e-mailovou adresu druhé strany uvedené v darovací smlouvě s uvedením
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příjemce nebo na jinou adresu nebo e-mailovou adresu či jinému adresátovi, které
může smluvní strana změnit prostřednictvím oznámení učiněného v souladu s
tímto ustanovením darovací smlouvy. Sdělení a oznámení smluvních stran budou
považována za doručená takto: v případě osobního doručení předáním; v případě
odeslání doporučeným dopisem pět (5) pracovních dnů po odeslání na poslední
známou adresu druhé smluvní strany; v případě odeslání e-mailem při přijetí
potvrzení o přijetí z příjemcova počítače. Každý dokument musí být označen
názvem a číslem této smlouvy, pokud bylo přiděleno.

Kontaktní údaje dárce:
j
t

Kontaktní údaje nadace:

4. Darovací smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží dva (2).

5. Smluvní strany berou na vědomí, že darovací smlouva bude uveřejněna v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany si při sjednávání darovací smlouvy vymezily informace
(např. obchodní tajemství), které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím
registru smluv vyjmuty. Tyto informace jsou v darovací smlouvě podtrženy, či jinak
vhodně zvýrazněny, pokud si je smluvní strany nevymezily jiným způsobem. Dárce
se zavazuje uveřejnit darovací smlouvu prostřednictvím registru smluv bez
zbytečného odkladu po jejím podpisu, vymezení informací, které jsou z povinnosti
uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty, a anonymizaci darovací
smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od uzavření darovací smlouvy.

7. Darovací smlouva nabývá platnosti dnem uzavřeni a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
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8. Smluvní strany darovací smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že souhlasí s jejím
obsahem, že darovací smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich
pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

V Chomutově dne 1.6..·07'.2923..

""JÁ)

Ing. Ivo PěC řimek, Ph.D.
předseda př.edstavenstva ,

Ing. Ladislav Feber
místopředseda představenstva

AB. 2oz0
V Praze dne .................

Za nadaci:

. . . . . . . . . . .Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda správní rady

Mgr. Michaela Ziková, MBA
místopředsedkyně správní rady
a ředitelka nadace

r" Severočeské do|y a.s.
l 8 Božény Němcové 5359

l l 430 01 Chomutov
t
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