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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DARU 

IŽ 2323 

Č. UKUJOP/327937/2022 
(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená podle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

(dále jen „občanský zákoník“) 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Univerzita Karlova - Ústav jazykové a odborné přípravy  

IČO: 00216208 

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

Sídlo ústavu: Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2 

Statutární zástupce: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka 

Číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IDDS: piyj9b4 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

a 

 

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 

se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ: 28902254 

zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746 

zastoupena Renátou Kellnerovou, předsedkyní správní rady  
bankovní spojení: č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx, PPF banka a.s. 

IDDS: i3xmmeh 

(dále jen „dárce“) 

 

 

 

čl. I. 

Preambule 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

 

(A) Účelem Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION je všestranně přispívat k rozvoji 

společnosti a zlepšovat kvalitu života lidí v místech svého působení, a to (i) podporou vzdělanosti na 

všech úrovních společnosti, (ii) podporou filantropické činnosti ve společnosti, (iii) podporou 

organizačního rozvoje nevládních neziskových organizací, (iv) podporou zlepšování zdraví lidí ve 

společnosti, (v) podporou řešení sociálních problémů a rovných příležitostí ve společnosti, (vi) 

podporou komunitního rozvoje, (vii) podporou rozvoje veřejných prostranství a zlepšování životního 

prostředí, (viii) podporou vědy, výzkumu a vývoje, (ix) podporou při živelných a humanitárních 

katastrofách a (x) podporou kulturního rozvoje, umění a ochrany památek. 

(B) Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) je vědecko-pedagogickým 

pracovištěm a je zařazen mezi ostatní součásti Univerzity Karlovy. ÚJOP UK rozvijí již více než 

šedesátiletou tradici výuky češtiny jako cizího jazyka a jako jediná instituce v České republice se 

věnuje přípravě cizinců - stipendistů Vlády ČR ke studiu na českých vysokých školách. Organizuje též 

různé kurzy češtiny pro všechny zájemce o český jazyk a českou kulturu. Svou tradici na ÚJOP UK 

mají kurzy cizích jazyků a pomaturitní kurzy různého zaměření pro české občany. Výuce slouží 

studijní střediska, která studentům poskytují také ubytování a stravování. 

(C) obdarovaný požádal dárce o poskytnutí nadačního příspěvku, s jehož pomocí může obdarovaný uhradit 

část nákladů na organizaci projektu „Systematická podpora ukrajinským studentům v oblasti přípravy 

na univerzitní vzdělání v ČR: JAZYK ‒ STUDIUM ‒ UPLATNĚNÍ“, který bude probíhat od září 

2022 do května 2023, a jehož cílem je (i) podpořit integraci mladých lidí – uprchlíků z Ukrajiny do 

české společnosti a (ii) umožnit ukrajinským zájemcům o studium na českých vysokých školách 

profesionální přípravu na přijímací zkoušky a budoucí studium v češtině – dále jen jako „Projekt“. 

(D) úmyslem dárce je podpořit činnost obdarovaného.  

(E) obdarovaný má v úmyslu přijmout nadační příspěvek od dárce. 

 

SE DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 
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čl. II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Dárce má v úmyslu obdarovanému darovat finanční prostředky ve výši 9.215.100,- Kč (slovy: devět 

milionů, dvě stě patnáct tisíc a jedno sto korun českých) - dále jen „Dar“. 

2. Dárce touto smlouvou poskytuje Dar obdarovanému za níže uvedených podmínek a obdarovaný Dar za 

těchto podmínek přijímá.  

 

 

čl. III. 

Účel a forma poskytnutí Daru 
 

1. Dárce poskytne Dar obdarovanému prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet 

obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy. Částka bude vyplacena ve třech splátkách: první splátka 

ve výši 3 071 700 Kč bude vyplacena do deseti (10) dnů po dni, kdy obdarovaný ve smyslu ustanovení 

čl. V. odst. 4 této smlouvy zpravil dárce o účinnosti této smlouvy, druhá splátka ve výši 3 071 700 Kč 

bude vyplacena do 31.1.2023, třetí splátka 3 071 700 Kč bude vyplacena do 30.6.2023. 

2. Obdarovaný prohlašuje, že Dar přijímá, a zavazuje se ho užít výlučně za účelem úhrady nákladů 

spojených s realizací Projektu, a to v souladu s níže uvedeným rozpočtem Projektu (dále jen „Účel“). 

     Celkový rozpočet Projektu se základním členěním nákladů a jejich časové rozlišení 

  typ přípravy  
počet 

týdnů 

počet 

VH* / 

týden 

počet 

VH* 

celkem 

školené / 

student 

počet 

studentů 
školné celkem 

příspěvek od 

dárce  

1. Příprava COMPLEX 34 35 1 180 152 200 Kč 45 6 849 000 Kč 6 164 100 Kč  

2. Příprava FAST 34 25 850 113 000 Kč 30 3 390 000 Kč 3 051 000 Kč  

 CELKEM      10 239 000 Kč 9 215 100 Kč  

      *VH = vyučovací hodina 
 

Struktura plánového financování 

Školné za celou přípravu (září 2022 ‒ květen 2023) zahrnuje: 

− osobní náklady na vyučující (v součtu 3 úvazky) 

− osobní náklady na metodické vedení (0,5 úvazku) 

− osobní náklady na organizační a administrativní tým (v součtu 1,5 úvazku) 

− osobní náklady na kurátory (studijní asistenty) (v součtu 1 úvazek) 

− náklady na učební materiály (6 učebnic / student + tisk/kopie doplňkový materiálů) 

− náklady na výukové prostory (5 učeben) 

 

3.  Poruší-li obdarovaný povinnost užít Dar v souladu s Účelem, je dárce oprávněn odstoupit od této smlouvy, 

a obdarovaný je povinen Dar vrátit dárci ve lhůtě stanovené dárcem. Pro vyloučení pochybností se 

sjednává, že povinnost užít Dar v souladu s Účelem je příkazem, jedná se tedy o darování s příkazem (sub 

modo) podle § 2064 občanského zákoníku. Jednáním proti příkazu vzniká dárci nárok na vrácení Daru. 

4.  V případě, že bude mít obdarovaný zájem zveřejnit údaje o tom, že mu byl Dar dárcem poskytnut, je 

obdarovaný povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas dárce s formou i způsobem zveřejnění takové 

informace.  

 

čl. IV. 

Informační povinnost obdarovaného 
 

1. Na požádání dárce je obdarovaný povinen dárci řádně prokázat, že se Projekt realizuje či byl realizován 

a že obdarovaný Dar užívá či užil v souladu s Účelem. Řádným prokázáním se rozumí zpřístupnění 

veškerých relevantních údajů dárci, včetně možnosti přístupu dárce do účetní evidence obdarovaného a 

možnosti dárce provést kontrolu na místě v sídle obdarovaného či v jiném místě, ve kterém obdarovaný 
provozuje svou činnost. Bez ohledu na jiná ustanovení v této smlouvě je obdarovaný povinen dárci 

poskytnout komplexní přehled spolu s vyúčtováním dokládající užití Daru v písemné podobě (i) k 
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31.12.2022 a dále pak (ii) ke dni skončení Projektu v květnu 2023, a to formou e-mailové zprávy zaslané 

na e-mailovou adresu dárce, neurčí-li dárce jinak.  

2. V případě kontroly na místě v souladu s čl. IV.1. výše je zástupce dárce povinen se na vyžádání 

obdarovaného prokázat příslušným oprávněním dárce k provádění takové činnosti a obdarovaný je 

povinen mu poskytnout k provedení kontroly potřebnou součinnost. 

3. V případě, že o to dárce požádá, je obdarovaný povinen poskytnout mu písemné potvrzení o převzetí 

Daru. 

4. Poruší-li obdarovaný informační povinnost stanovenou mu touto smlouvou nebo nepoužije-li Dar pro 

sjednaný Účel a/nebo se Projekt neuskuteční, je takové porušení smlouvy rovněž důvodem pro odstoupení 

od smlouvy ze strany dárce. V takovém případě je obdarovaný povinen vrátit Dar dárci ve lhůtě stanovené 

dárcem.  

5. Nebude-li výuka poskytnuta počtu studentů uvedenému v čl. III., bodě 2. této smlouvy, bude poslední 

splátka Daru podle v čl. III., bodu 1. této smlouvy zkrácena o školené podle počtu studentů, kterým výuka 

nebyla poskytnuta- 

 

 

čl. V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Jakékoliv případné změny a doplnění této smlouvy lze učinit jen písemně formou dodatku podepsaného 

oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových 

či jiných elektronických zpráv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, smluvní strany svým podpisem potvrzují, že dárce 

převzal jeden výtisk a obdarovaný převzal dva výtisky a text smlouvy jednoznačně vystihuje jejich záměr.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Obdarovaný se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru 

smluv v zákonem stanovené lhůtě a že o uveřejnění této smlouvy v registru smluv zpraví dárce formou e-

mailové zprávy zaslané na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nebude-li splněna povinnost uveřejnění 

smlouvy v registru smluv, nevstoupí tato smlouva v účinnost, tzn. dárce není povinen poskytnout Dar 

podle této smlouvy a dárce neodpovídá za případnou škodu tím způsobenou obdarovanému.  

 

 

V Praze dne ………………2022      V ……………………….dne .....................2022 

 

Za dárce:  

 

 

 
 

….................................................................... 

Renáta Kellnerová 

předsedkyně správní rady 

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 

 

     Za obdarovaného: 

 

 

 
 

....................................................................... 

               prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

rektorka 
Univerzita Karlova  

 

  

 


