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SMLOUVA O NADAČNÍM PŘÍSPĚVKU
NP - 008 - 2023

Nadace RSJ
se sídlem: Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1
IČO: 03641392
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložce 1189, 
zastoupená: Antonem Tyutinem, předsedou správní rady
(dále jen „nadace")

a

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikálni fakulta
se sídlem: Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
zastoupená: doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem fakulty
bankovní spojení: Komerční banky a.s., č. ú.: 38330-021/0100
(dále jen „příjemce")

uzavírají podle § 1746 a v souladu s ustanoveními § 353-356 zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku tuto

smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku příjemci za účelem podpory 
projektů na matematické sekci specifikovaných v příloze č. 1 (dále jen „Projekty"), a dále závazek 
příjemce nadační příspěvek použít za podmínek stanovených touto smlouvou a určení 
postupu při porušení nebo nedodržení závazků smluvních stran stanovených touto 
smlouvou.

2. Nadační příspěvek je poskytován v souladu s účelem nadace.

II. Nadační příspěvek

1. Nadační příspěvek nadace poskytuje v celkové výši 270.000 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc 
korun českých).

2. Nadační příspěvek bude použit k úhradě Projektů podle rozpočtů uvedených v příloze č. 1.

3. Nadační příspěvek se nadace zavazuje poskytnout příjemci převodem na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy po doručení originálu této smlouvy podepsaného příjemcem nadaci, 
a to jednorázově do 15 kalendářních dnů po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

III. Závazky příjemce

1. Příjemce se zavazuje dodržet rozpočty Projektů uvedené v příloze č. 1.
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2. Příjemce se zavazuje za účelem řádného prokázání použití nadačního příspěvku:
a. předložit nadaci souhrnnou Závěrečnou zprávu o realizaci jednotlivých Projektů, včetně 

jejich vyúčtování (dále jen „Zpráva"). Zpráva bude předložena v termínu uvedeném v čl. IV;
b. umožnit nadaci použití nadačního příspěvku v celém rozsahu přezkoumat.

3. Nadace souhlasí, že v případě, že bude příjemce veřejně prezentovat poskytnutí nadačního 
příspěvku nebo výsledky plynoucí z jeho použití, zmíní vhodným způsobem nadaci. Formu 
a způsob si v takovém případě smluvní strany vždy vzájemně předem odsouhlasí.

4. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje nadaci svolení k pořízení a užití obrazových snímků 
a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby, pořízených pro propagační účely 
v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku. Příjemce se dále zavazuje zajistit souhlas 
fyzických osob zobrazených na obrazových snímcích a obrazových záznamech jím 
pořízených v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku (dále jen „snímek") pro 
propagační účely nadace na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu 
a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením 
s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Toto svolení musí být uděleno bez časového, 
věcného, množstevního a územního omezení.

IV. Zprávy a kontrola

1. Zprávu příjemce předloží nadaci v elektronické podobě, nejpozději do 31. 1. 2024, na formuláři 
zaslaném nadací.

2. Příjemce může požádat nadaci o změnu termínu předložení Zprávy. V žádosti musí požadavek 
na změnu termínu zdůvodnit. Nadace rozhodne o změně termínu do 15 kalendářních dnů ode 
dne doručení žádosti příjemce.

3. Při zjištěném použití nadačního příspěvku nebo jeho části k jinému účelu, než bylo touto 
smlouvou ujednáno, je příjemce povinen nadační příspěvek nebo jeho část vrátit jako 
bezdůvodné obohacení. Příjemce je též povinen vrátit část nadačního příspěvku pokud 
nedodrží rozpočtovou skladbu uvedenou v příloze č. 1.

4. Nevyužitý zůstatek nadačního příspěvku je příjemce povinen vrátit nadaci, nedohodne-li se 
s nadací na jiném způsobu jeho využití.

V. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením.

2. Nadace může od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce:
a. použije nadační příspěvek nebo jeho část k jinému účelu než k realizaci Projektů,
b. odmítne použití nadačního příspěvku průkazně doložit nebo neumožní nadaci 

přezkoumání použití nadačního příspěvku.

3. Nadace může stanovit, že se nadační příspěvek vrací s přihlédnutím k účelně vynaloženým 
nákladům pouze ve výši nadací určené.

4. Příjemce se zavazuje splnit svou povinnost vrátit nadační příspěvek do 10 dnů od doručení 
výzvy nadace k tomuto vrácení. Nadační příspěvek je příjemce povinen vrátit nadaci formou 
převodu na bankovní účet, který mu nadace sdělí.
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VI. závěrečná ustanovení

1. Osobou příjemce odpovědnou za realizaci Projektů je Příjemce 
je povinen oznámit nadaci nejpozději do 10 kalendářních dnů případnou změnu osoby 
odpovědné za realizaci Projektu.

2. Příjemce bere na vědomí, že podpisem této smlouvy souhlasí s tím, aby v souvislosti 
s aktivitami poskytovanými na základě této smlouvy, tj, po celou dobu trvání smlouvy 
a právních vztahů ze smlouvy vyplývajících nebo se k ní vztahujících a dále po dobu, po kterou 
trvá zákonem uložená archivační povinnost, nadace shromažďovala, zpracovávala 
a uchovávala údaje příjemce a to v následujícím rozsahu: název subjektu, sídlo, IČO, 
korespondenční adresa (liší-li se od sídla), bankovní spojení; s jejím souhlasem osobní údaje 
zastupující osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje): druh a charakter využívaných 
služeb, včetně způsobu a rozsahu jejich využívání.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou.

4. Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv"):

a. obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle 
ustanovení § 5 zákona o registru smluv;

b. uveřejnění této smlouvy v registru smluv se v takovém případě zavazuje zajistit 
příjemce bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, a to v souladu 
s ustanoveními zákona o registru smluv;

c. tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu 
s ustanoveními zákona o registru smluv;

d. smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona 
o registru smluv, pokud tato smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv ani do tří (3) měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných, 
vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatky této smlouvy výslovně označeny 
a které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

7. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran 
z této smlouvy vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Datum: - 3 -02- 2023 Datum:'

doc. RN 
děkan fakulty

okyta, CSc. Anton Tyutin 
předseda správní rady
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Příloha č. 1: Přehled financování projektů z prostředků Nadace RSJ

Položky Částka Termín konání Organizátor Projektu
Matematická soutěž Náboj 21. 4. 2023

Soutěž diplomových prací akademický 
rok 2022/2023

Prague Workshop on 
Numerical Mathematics léto 2023
19th Workshop on Numerical 
Methods for Problems with 
Layer Phenomena

25.-27. 5. 2023

Jarní škola Function Spaces and 
Applications XII 28. 5.-3. 6. 2023
43th Winter school Geometry 
and Physics 14. - 21.1. 2023
Winter School in Abstract 
Analysis, section Analysis 7.-14. 1. 2023

CELKEM 270 000 Kč


