
 

 

DAROVACÍ SMLOUVA 
 
 
 

Česká spořitelna, a.s. 
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 

IČ: 45244782 
DIČ: CZ 699001261 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1171 

bankovní spojení: č.ú.:   
(dále jen dárce) 

 
 
 

 
 

a 
 
 
 
 

Univerzita Hradec Králové 
se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové 3, PSČ 500 03 

IČ: 62690094 
DIČ: CZ62690094 

 veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
bankovní spojení: č.ú.:   
(dále jen obdarovaný) 

 

uzavírají tuto darovací smlouvu  

(dále je smlouva) 
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I. 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru na rozvoj vzdělávání, 
vědecké, výzkumné a vývojové činnosti dle zákona 111/1998 Sb., o vysokých 
školách v platném znění. 

II. 

Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného, č.ú.           , 
finanční dar ve výši 200.000 Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, který je darem ve 
smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném 
znění, a to nejpozději do třiceti dnů od účinnosti smlouvy. 

III. 

Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít finanční prostředky z daru pro financování své vzdělávací, vědecké, 
výzkumné a vývojové činnosti během roku 2021 a ostatních aktivit s tím 
souvisejících, 

 
b) předat dárci do 31. 12. 2021 písemnou zprávu a následně podle případných 

konkretizovaných požadavků dárce i doklady o použití darovaných finančních 
prostředků v roce 2021. Pokud je obdarovaný plátcem daně z přidané hodnoty 
(DPH), který uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného 
plnění), mohou být finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity 
k úhradě části cen zboží a služeb bez DPH, 

c) v případě, že do data sjednaného výše sub. b) této smlouvy neprokáže použití 
poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené sub. a) této smlouvy nebo 
použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich část, na účet dárce, č. ú.           , 
nejpozději do 31. 3. 2022, 

d) umožnit dárci nahlédnout do svých účetních dokladů 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, 

IV. 

Smluvní strany sjednávají, že naplňování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy 
a jejich vzájemnou spolupráci budou zajišťovat svými pověřenými zástupci            za 
dárce a            za obdarovaného. Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce 
změnit, tato změna je pro obě smluvní strany závazná poté, kdy bylo dotčené 
smluvní straně doručeno písemné oznámení o takové změně. 

V. 

a) Zjistí-li dárce, že jakákoli část finančního daru byla použita k jiným účelům než 
k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a) této smlouvy, je povinen tuto skutečnost 
neprodleně písemně oznámit obdarovanému. V případě, že obdarovaný 
neprokáže do 30 dnů od obdržení písemného oznámení zjištění takové 
skutečnosti opak, je povinen tuto finanční částku vrátit dárci bez zbytečného 
odkladu zpět. Dárce má právo v tomto případě od smlouvy odstoupit, neboť 
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použití finančního daru k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a) 
této smlouvy považuje dárce za podstatné porušení smlouvy.  

b) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě 
písemných a číslovaných dodatků, s výjimkou změny pověřených zástupců podle 
čl. IV. této smlouvy. 

c) Pro případ, že některé právní vztahy nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, 
vztahují se na ně přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. 

e) 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 Spořitelna je oprávněna smlouvu v registru smluv zveřejnit. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv Spořitelnou.  

f) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

 

 

V Praze dne:        V Hradci Králové dne:  

za Českou spořitelnu, a. s. za  Univerzitu Hradec Králové 
 
 
 
 
...........................................................  ……………………………………….. 
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