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Česká spořitelna, a.s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ: 45244782
DIČ: CZ699001261
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1171
bankovní spojení: č.ú.:
(dále jen „dárce“)

a

Ústecký kraj
se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
bankovní spojení: č.ú.:
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají tuto

Darovací smlouvu
(dále jen „smlouva“)

Signature Not
Verified

ČS,a.s.,
Datová
schránka-
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I.
Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční dar na
účely podpory sportu, kultury a vzdělávání, zdraví, rozvoje školství a posílení image
Ústeckého kraje.

II.
Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného, č. ú.: finanční dar
ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, který je darem ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a to do čtrnácti
kalendářních dnů po účinnosti této smlouvy.

III.
Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) použít finanční prostředky z daru na podporu projektu projektů a akcí uvedených
v příloze č. 1 této smlouvy
b) předat dárci do 31. 12. 2021 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat způsob
použití darovaných finančních prostředků,
c) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný nepředá
písemnou zprávu prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro účely
uvedené v bodě a) tohoto článku, je obdarovaný povinen dar vrátit, a to na účet
dárce č. ú., nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení
daru,
d) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný dar pro
účely uvedené v bodě a) tohoto článku nevyužije nebo použije pouze jeho část, je
povinen dar, nebo jeho část, vrátit dárci na účet č. ú., a to nejpozději do 14 dnů od
okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru,
e) umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších případných podkladů tak,
aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a výši čerpání darovaných
finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv z daru pořízených.
V případě že obdarovaný nesplní povinnost stanovenou v tomto ustanovení nebo
v případě, kdy v rámci kontroly bude zjištěno, že dar nebyl zcela nebo z části
využit pro účely uvedené v bodě a) je obdarovaný povinen dar, nebo jeho část,
vrátit dárci na účet č. ú., a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení písemné
výzvy k vrácení daru,
f) zaplatit daň z příjmů, pokud nedojde k uplatnění osvobození bezúplatných příjmů.

IV.
Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy
a jejich vzájemnou spolupráci při jejím naplňování, budou zajišťovat svými
pověřenými zástupci, a to .. za dárce a … za obdarovaného. Smluvní strany jsou
oprávněny pověřené zástupce změnit, tato změna je pro obě smluvní strany závazná
poté, co jim bylo doručeno písemné oznámení o této změně.
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V.
1. Zjistí-li dárce, že jakákoli část finančního daru byla použita k jiným účelům než
k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a), informuje o této skutečnosti písemně
obdarovaného. V případě, že obdarovaný neprokáže do 30 dnů od doručení
písemného oznámení zjištění takové skutečnosti opak, je povinen tuto
finanční částku vrátit dárci bez zbytečného odkladu zpět. Dárce má právo
v tomto případě od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Použití finančního daru
k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a) této smlouvy, považují
smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že se na smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v
registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany
se dohodly, že obdarovaný je oprávněn smlouvu v registru smluv zveřejnit.
Informace o uveřejnění této smlouvy bude dárci zaslána na e-mail: ….
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru
smluv obdarovaným.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Obdarovaný potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou
Ústeckého kraje dne 14. 7. 2021, usnesením č. 007/21R/2021.

V Ústí nad Labem dne:
za Ústecký kraj

V Praze dne:
za Českou spořitelnu, a.s.

..........................................................
..
ředitel
Veřejného sektoru a realitních obchodů

..........................................................
…
hejtman

...........................................................
….
manažer Veřejného sektoru
Příloha č. 1
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Česká
spořitelna
Projekt:

Edu Trio - Cesta k normálu - restartování společenského dění v postcovidové
době - sportovně kulturní akce, která je složená z několika menších akcí,
jejichž cílem je restartovat společenské dění v postcovidové době.
Juniorský fitness klub - Výstaviště Louny - akce pro děti a rodiče k prezentaci
činnosti a tréninkových aktivit sportovních klubů působících v okrese Louny
Lounská třináctka - pravidelná hudební setkání pro starší i mladší generaci
Terezínská černá flotila - podpora subjektu pro zachování tradice a udržení
spolku
Živý dům Teplice - podpora přestavby ruiny bývalých jeslí na středisko pro
děti
Botanická zahrada - vybudování zahrady pro onkologické pacienty
Hospic Litoměřice - podpora hospicové a paliativní péče
Basket Academy Louny - podpora vonočasových aktvit dětí
ULPAN Teplice - podpora kulturní činnosti - festival židovské kultury
AVERROMA - podpora činnosti spolku a zlepšní podmínek pro doučování dětí
WOODMAD - obnova a modernizae vybavení dílny a dalšího zázemí dílny
Svobodná základní škola, o.p.s. - vybavení učebny přírodovědných předmětů
Hraničář - kreativní web ÚK - koncepční a strategiký nástroj informování a
komunikace v oblasti rozvoje kreativního průmyslu v Ústeckém kraji
Filip Horák -podpora organizace tematického festivalu na Litoměřicku

Celkem:
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1 000 000,00

