
 
 
 

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: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 120088-34200166/0800 
 (dále jen „dárce“) 

 
 
 
 

a 
 
 
 
 

Univerzita Karlova  
se sídlem Ovocný trh 560/5, Praha 1, PSČ 116 36 

IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:  908908369/0800 
zastoupená : prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., rektorem 

(dále jen „obdarovaný“) 
 

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“) 
 
 
 
 
 

uzavírají tuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darovací smlouvu č. UKRUK/9015/2017 
(dále jen „smlouva“) 
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I. 
Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční dar na 
vzdělávací a vědecké účely a závazek obdarovaného tento dar přijmout. 

II. 

Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného, č. ú.  
908908369/0800 finanční dar ve výši 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 
který je darem ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,  a to do čtrnácti kalendářních dnů po podpisu 
této smlouvy oběma stranami. 

III. 

Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít finanční prostředky z daru pro zajištění sympozia „Cutting Edge of 
Laboratory Management in Europe – Celme 2017“, které se uskuteční ve dnech 
5.-6.10.2017, 

b) předat dárci do 31.12. 2017 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. 120088-34200166/0800, 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. 120088-34200166/0800, 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 účely uvedené v bodě a) je obdarovaný povinen dar, nebo jeho část, vrátit 
dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, 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 Michaelou Matochovou za dárce a Otomarem Slámou 
za obdarovaného. Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit, 
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tato změna je pro obě smluvní strany závazná poté, co jim bylo doručeno písemné 
oznámení o této 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), 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, 

b) tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, 

c)  smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí obdarovaný neprodleně po 
podpisu smlouvy. Obdarovaný se současně zavazuje informovat druhou smluvní 
stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy 
sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku 
s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 
zároveň), 
 

d)  tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou 
smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu. 

V Praze dne:      V Praze dne: 
 
 
za Českou spořitelnu, a.s.          za Univerzitu Karlovu  
 
 
 
...............................................   …………………………………..  
Ing. Milan Hašek   prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., 
ředitel organizačního útvaru   rektor 
Veřejný sektor a realitní obchody        
 
 
............................................... 
Martina Jirásková 
manager marketingové komunikace 
značek Erste 
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