
 1 

Darovací smlouva 
uzavřená podle ustanovení § 2055 až 2078 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

Smluvní strany: 

 
1. Dárce:  

Transform a.s. Lázně Bohdaneč 
se sídlem: Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč 
IČ: 15050114 

 DIČ: CZ 15050114 

 Jménem organizace jedná: Ing. František Prokop, předseda představenstva 

 Bankovní spojení: ČSOB Pardubice 

 Číslo účtu: 135029249/0300 

 

 

 

2. Obdarovaný: 

 Východočeské muzeum v Pardubicích 

 Příspěvková organizace 

      Se sídlem: 53002 Pardubice I, Zámek 2 

      IČ: 14450542, DIČ: 14450542 

      Jménem organizace jedná: Mgr. Tomáš Libánek, ředitel 

      Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

      Číslo účtu: 26534561/0100 

      Zřizovatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822,  

      Zřizovací listina č.j. KrÚ 2910/2014/OKPP 

 
  
uzavírají tímto darovací smlouvu následujícího znění: 

 

 

Čl. I. 

Prohlášení smluvních stran 

1. Dárce se tímto zavazuje darovat obdarovanému finanční dar ve výši 140.000,- Kč (slovy: 

jednosto čtyřicet tisíc korun).  

2. Obdarovaný prohlašuje, že finanční dar přijímá pro Pardubický kraj prostřednictvím 

Východočeského muzea v Pardubicích a že jej použije k níže uvedenému účelu. 

3.   Obdarovaný bude podporu nákupu dárcem prezentovat při vystavování exponátů. 

 

Čl. II. 

Účel daru 

1. Obdarovaný se zavazuje použít dar výhradně na úhradu nákupu exponátů do sbírky skla 

Východočeského muzea v Pardubicích. 

2. V přiměřené lhůtě poté, co obdarovaný dar použije na výše uvedený účel uvedený v odst. 

1 tohoto článku, nejpozději však do 31. 12. 2017, předá dárci doklady o tom, že dar byl 

použit na výše uvedený účel uvedený v odst. 1 tohoto článku. 

3. Neprokáže-li obdarovaný využití daru k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku, pak 

bude dárce oprávněn od darovací smlouvy odstoupit.  
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Čl. III. 

Platební podmínky 

1. Dárce se zavazuje nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy převést dar na účet 

obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

 

Čl. IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

obdrží každá smluvní strana. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou 

formou. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Východočeské muzeum v Pardubicích bezodkladně po uzavření 

této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 

vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-

li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci 

o uveřejnění.  

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 

504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

4. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva 

bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 

bez podpisů.  

5. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 

osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají 

uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje (zhotovitel nehodící se 

škrtne) zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je 

poskytnut dobrovolně.  

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 

strana. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany podpisem této dohody 

stvrzují, že její obsah podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla 

podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísni či za jinak nevýhodných podmínek. 
 

 

V Pardubicích dne 29. 8. 2017 

 

 

 

 

 

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

František Prokop                       Mgr. Tomáš Libánek 

předseda představenstva Transform a.s.       ředitel Východočeského muzea v Pardubicích                          

     

 

 


