
DARovAcí SMLOUVA
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník v platném
Znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10
IČ : 49241397
DIČ: 02699000761
bankovní Spojení: čsOB Praha 1, č.ú: 867788/0800 .
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, Oddíl B, vložka 2117
Zastoupené: Ing. Tomášem Kořínkem, předsedou představenstva

a
Ing. Ladislavem Neuhäuserem, Členem představenstva

(dále jen „dárce“)

a

vıvZákladní škola s rozsırenou výukou jazyků

se sídlem K Milíčovu 674/2, 149 00 Praha 4
ıčO 61388424 v
Zastoupená: Mgr. Alenou Cervenou, ředitelkou školy

(dále jen „Obdarovaný“)

Clánek I.
Uvodní ustanovení:

Obdarovaný bere na vědomí, Že dárce je ve smyslu Zákona č. 90/2012 Sb., O Obchodních
společnostech a družstvech, ve Znění pozdějších předpisů, osobou ovládanou společností
Československá Obchodní banka a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ:
00001350 (dálejen „ČSOB“), která je Členem finanční Skupiny KBC Group, přičemž další informace-
O skupině jsou dále dostupné na internetové adrese: https://WWw.csOb.cZ/portal/csOb/O-skupìne-
kbc.
V souvislosti s výše uvedeným Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se zásadami Protikorupční
politiky ČSOB zveřejněnými na adrese WWW.cSob.cZ/politiky. Dále prohlašuje, Že jeho Vnitřní
pravidla a postupy, které se týkají zejména Oblasti (i) eliminace korupčních praktik a jiného
nepoctivého Zvýhodrˇıování, (ii) Ochrany proti porušování právních předpisů ve věci legalizace
výnosů Z trestné činnosti a financování terorismu, (iii) etiky a společenské Odpovědnosti (CSR)
včetně Ochrany životního prostředí, jsou s nimi srovnatelná.

článek ıı.
Předmět smlouvy

V souladu S ustanovením §20 Odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném Znění,
dárce daruje Obdarovanému 150 ks počítačů v hodnotě 800,- Kč Za kus, celková hodnota daru
tedy činí 120 000,- Kč, vč. DPH 21 % (Slovy: jednostodvacettisíc korun českých), (dále jen'_„dar“
nebo „předmět Smlouvy“). Seznam darované technikyje uveden v PříloZe č. 1 této smlouvy. '

Obdarovaný tento dar přijímá a Zavazuje se, že dar použije pro účely dle předmětu činnosti, pro
kterou byl Založen.



článek ııı.
Ostatní ujednání:

l. Dárce prohlašuje, že dar není Zatížen žádnými právními povinnostmi ani jinými věcnými právy vůči
třetím osobám.

2. Obdarovaný bere na vědomí, Že předmět daru není nový a Že byl používán a prohlašuje, Že si je
vědom Ztoho plynoucích možných skutečností (Zvýšená poruchovost, omezená funkčnost a
Životnost).

3. Obdarovaný, při vědomí výše uvedených skutečností, dar ve stavu v jakém se nachází, přebírá.

4. Vlastnictví k daru přejde na obdarovaného po Oboustranném podpisu této darovací Smlouvy.

5. Obdarovaný je srozuměn stím, že údaje, týkající se tohoto Smluvního Vztahu budou v rámci
finančního výkaznictví uloženy dárcem na nosičích dat a případně zpracovávány Vdatabázích
dárce. Dárce Se Zavazuje dodržovat při Zpracování dat ustanovení Zákona O ochraně OSObních
údajů v informačních Systémech a mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v
Souvislosti S touto smlouvou o obdarovaném, a to i po skončení této smlouvy. Stejné právo a
povinnost má i obdarovaný.

6. Obdarovaný se Zavazuje, že budoucí likvidaci daru Zajistí v souladu Se Zákonem č. 185/2001 Sb.
Zákon o odpadech a Změně některých Zákonů.

7. Při plnění smluvních Závazků Z této smlouvy vyplývajících a při dalším nakládáním s darem se
obdarovaný Zavazuje postupovat tak, aby v žádném případě nedošlo k poškození dobrého jme'na
dárce.

l|l.

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem a jako takovou jí
podepisují. ˇ

2. Strany se dohodly, že tato Smlouva může být měněna nebo rušena pouze v písemné formě a po
vzájemné dohodě.

3. Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech vyhotoveních, Z nichž dvě obdrží dárce a jedno
obdarovaný.

. V Praze dne V Praze dne /ý ,Ă/Žjď

Za dárce : Za obdarovaného:

lng. Tomáš K'ořínek Mgr. Alena Červená

PředsÍdI Íředstavenstva Ředitelka školy

lng. Ladislav Neuhäuser

Člen představenstva


