
(jednotlivě také jako „smluvní strana” nebo také společně jako „smluvní strany”)

Článek 1.

1.1. Dárce poskytuje za podmínek stanovených touto smlouvou obdarovanému finanční dar
ve výši      80 000,00 Kč.

1.2. Dárce poskytuje finanční dar za účelem:
Příspěvek na tréninkový a motivační šachový program pro děti a mládež.

(dále jen „sjednaný účel daru“).

Článek 2.

2.1. Obdarovaný dar dle čl. 1., odst. 1. 1. této smlouvy přijímá a zavazuje se jej použít výhradně v souladu
se sjednaným účelem daru tak, jak je uvedeno v čl. 1., odst. 1. 2. této smlouvy, a to do konce kalendářního
roku 2020.

2.2. V případě nesplnění povinnosti obdarovaného použít dar ke sjednanému účelu daru ve lhůtě uvedené
v odstavci 2. 1. tohoto článku této smlouvy, anebo použije-li dar  zcela nebo zčásti v rozporu se sjednaným
účelem daru, se tato smlouva od počátku ruší (rozvazovací podmínka) a obdarovaný je povinen do
31. ledna kalendářního roku následujícího po roce uvedeném v čl. 2. odst. 2. 1. této smlouvy vrátit
poskytnutý finanční dar, a to na účet dárce uvedený v této smlouvě, nebude-li obdarovanému dárcem
písemně sdělen jiný účet dárce.

Pražská šachová společnost 
IČO: 26669897
se sídlem: Praha, Na zájezdu 1940, PSČ 101 00
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 000000-0169526171/0600
█████████████████ █████████████

(dále jen „obdarovaný”)

1410002512

SMLOUVA Č. 1410002512
O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU

uzavřená dle § 2055 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „smlouva”)

mezi smluvními stranami:
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ČEPS, a.s.
IČO: 25702556
se sídlem: Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597
bankovní spojení: Komerční banka, a.s, č.ú.: 000019-3312670277/0100
zastoupená: Ing. Martinem Durčákem, předsedou představenstva

Ing. Svatoplukem Vnoučkem, Ph.D., místopředsedou představenstva

(dále jen „ČEPS” nebo „dárce”)

a



Článek 3.

3.1. Finanční dar bude dárcem uhrazen formou bezhotovostní platby na účet obdarovaného, jež je uveden
v této smlouvě do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

3.2. Obdarovaný se zavazuje, že po obdržení finančního daru na svůj  účet uvedený v této smlouvě, ve výši
uvedené v čl. 1., odst. 1. 1. této smlouvy, do 7 dnů ode dne připsání částky na účet obdarovaného vystaví
a zašle dárci písemné potvrzení o obdržení finančního daru.

Článek 4.

4.1. Podpisem této smlouvy se obdarovaný zavazuje splnit své  povinnosti, které pro něho vyplývají ze zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a z jiných relevantních obecně závazných
právních předpisů České republiky.

4.2. Obdarovaný se zavazuje zaslat dárci rozpis plnění v souladu se sjednaným účelem daru s kopiemi
výdajových dokladů, obsahující výši vyplacené částky a účel platby v souladu se sjednaným účelem daru,
a to nejpozději do 1. února kalendářního roku následujícího po roce uvedeném v čl. 2. odst. 2. 1. této
smlouvy.

4.3. Pokud je obdarovaný plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), rozpisem plnění se rozumí částky bez DPH.

4.4. Pokud obdarovaný nezašle dárci rozpis plnění v souladu se sjednaným účelem daru ve lhůtě, za podmínek
a se všemi náležitostmi podle odstavce 4. 2. tohoto článku této smlouvy, má dárce právo od této smlouvy
odstoupit s účinky od počátku (ex tunc) a obdarovaný je povinen poskytnutý finanční dar následujícího dne
po doručení písemné odstoupení od darovací smlouvy v plné výši vrátit, a to na účet dárce uvedený v této
smlouvě, nebude-li obdarovanému dárcem písemně sdělen jiný účet dárce.

4.5. Dárce je po prostudování rozpisu plnění podle odstavce 4. 2. tohoto článku této smlouvy oprávněn si
vyžádat další podklady potvrzující plnění v souladu se sjednaným účelem daru, popř. osobně
(prostřednictvím pověřených zaměstnanců, nebo zmocněných zástupců) zkontrolovat v účetnictví
dárce v jeho provozovně, sídle či na jiném místě, kde své účetnictví vede, zda byl finanční dar použit
v celém rozsahu v souladu se sjednaným účelem. Obdarovaný je povinen, vyžádané další podklady
neprodleně poskytnout a případnou osobní kontrolu umožnit v některémz termínů navržených dárcem.
Neposkytne-li obdarovaný podklady do 15 dní, nebo neumožní-li obdarovaný tuto kontrolu, zejména
tím, že ji výslovně odmítne, nereaguje na navržené termíny kontroly, nebo v dohodnutém termínu
kontrolu dárci fyzicky neumožní, je obdarovaný oprávněn od darovací smlouvy částečně nebo v celém
rozsahu odstoupit a to s účinky od počátku (ex tunc).

4.6. V případě, že byla ke sjednanému účelu daru použita pouze část daru a není-li již dobře možné ke
sjednanému účelu použít i zbývající část daru, zavazuje se obdarovaný zbývající část daru dárci vrátit,
nedohodnou-li se strany jinak, a to písemnou dohodou s podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní
strany na stejné listině.

4.7. Obdarovaný prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky ani jiné dluhy vůči České republice, není proti
němu vedeno insolvenční řízení, není v úpadku ani hrozícím úpadku, ani proti němu nebylo v minulosti
vedeno insolvenční nebo konkursní řízení, není proti němu vedena exekuce, a dále prohlašuje, že ve
formuláři žádosti o poskytnutí finančního daru uvedl pravdivé informace a žádnou informaci, která by mohla
mít vliv na poskytnutí daru dárci, nezamlčel. V případě, že se jakékoli prohlášení obdarovaného uvedené
v předešlé větě ukáže jako nepravdivé, má dárce právo od této smlouvy odstoupit a obdarovaný je povinen
poskytnutý finanční dar následujícího dne po doručení písemného odstoupení od darovací smlouvy
v plné výši vrátit, a to na účet dárce uvedený v této smlouvě, nebude-li obdarovanému dárcem písemně
sdělen jiný účet dárce.

4.8. Obdarovaný dále prohlašuje, že řádně plní rejstříkové povinnosti, v rozsahu a podle podmínek, které
pro jeho právní formu stanoví zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob, v platném znění, a do sbírky listin veřejného rejstříku žadatel řádně a včas zakládá veškeré
citovaným zákonem vyžadované dokumenty v aktuálním znění.
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Článek 5.

5.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva
a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo s touto smlouvou související příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

5.2. Stane-li se určité oddělitelné ustanovení této smlouvy neplatné či  neúčinné, zavazují se smluvní strany
nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem takovému
oddělitelnému, neplatnému či neúčinnému ustanovení nejbližší.

5.3. Tato smlouva může být smluvními stranami měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými
písemnými dodatky podepsanými na téže listině oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Písemnou formu musí mít i prominutí jakéhokoliv dluhu plynoucího z této smlouvy některou ze
smluvních stran.

5.4. K jakýmkoli dodatkům nebo odchylkám od návrhu smlouvy, které by učinil obdarovaný dodatečně,
se nepřihlíží, a smlouva je uzavřena pouze s obsahem uvedeným v tomto návrhu, jak byl předložen
dárcem, ledaže tyto dodatky nebo odchylky dárce přijme výslovně.

5.5. Dárce je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že bude u obdarovaného, či v jeho
dodavatelském řetězci, odhaleno závažné jednání proti mezinárodně deklarovaným lidským
právům či mezinárodně všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům, obojí ve smyslu
Národního akčního plánu pro byznys a lidská práva vydávaného vládou České republiky.

5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě naplnění zákonných podmínek pro uveřejnění
smlouvy v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je
ČEPS povinna zajistit uveřejnění této smlouvy v registru smluv. V případě neexistence povinnosti
uveřejnění této smlouvy se smluvní strany zavazují smlouvu v registru smluv neuveřejnit. Bude-li
smlouva obdarovaným neoprávněně uveřejněna, má dárce právo na zaplacení smluvní pokuty
ve výši 100.000,- Kč vůči obdarovanému, který smlouvu uveřejnil. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčeno právo na náhradu škody v její plné výši.

5.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že každá ze stran měla skutečnou příležitost obsah této smlouvy
projevem své vůle ovlivnit a tato smlouva je tedy výsledkem plné shody smluvních stran o celém
jejím obsahu, což potvrzují níže svými podpisy na téže listině. Tato smlouva nabývá platnosti a
účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nevztahuje-li se na ni povinnost
uveřejnění v registru smluv dle odst. 5.6. V takovém případě smlouva nabývá účinnosti až dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.

5.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne................................................ V ...........................,dne...............................

Dárce Obdarovaný

Ing. Martin Durčák ████████████████
předseda představenstva ČEPS, a.s. ████████████████

Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D.
místopředseda představenstva ČEPS, a.s.
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