
Darovací smlouva
dle ustanovení §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

Název firmy: Amagro, s.r.o.
se sídlem: 28. pluku 443/27, Praha 10, 101 00
IČO: 257 25 921
DIČ: CZ25725921
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C 64635 
zastoupena: , ředitelem
(dále jen „dárce“)

a

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČO: 00216305
Součást, jíž se smlouva týká: Fakulta chemická
se sídlem: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
zastoupena: prof. Ing. Martinem Weiterem, Ph.D., děkanem
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva“):

1. Dárce prohlašuje, že dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Dar poskytuje dárce 
obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu či jiné protiplnění 
ze strany obdarovaného.

2. Dárce přenechává obdarovanému dar -  finanční částku ve výši 100 000,-Kč (slovy jedno sto 
tisíc korun českých) k podpoře výzkumné a vývojové činnosti Laboratoře biokoloidů Centra 
materiálového výzkumu obdarovaného.

3. Dar bude dárcem převeden na účet obdarovaného: 1 to takto:

do 30. 4. 2018 20 000,-Kč
od 1.5. 2018 do 31. 7. 2018 60 000,-Kč 
od 1.8. 2018 do 31. 10. 2018 20 000,-Kč

Dárce v platebním příkaze uvede své IČO jako variabilní symbol a účel platební transakce 
„POSKYTNUTÍ DARU“ jako zprávu pro příjemce.

II.
1. Obdarovaný dar za podmínek stanovených touto smlouvou přijímá a prohlašuje, že ho 

použije k dárcem určeným účelům.

2. Dárce uděluje obdarovanému souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem uvedení a zveřejnění dat o dárci a 
výši přijatého daru ve výroční finanční zprávě obdarovaného. Dárce dále souhlasí se 
zveřejněním svého jména a výše obdrženého daru na webových stránkách obdarovaného.
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III.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dárce obdrží 

jedno vyhotovení a obdarovaný dvě vyhotovení.

2. Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto 
smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2016 Sb. o registru smluv, v 
platném znění. Obdarovaný zajistí uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva 
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.

4. Tuto smlouvu je možné měnit nebo rušit pouze písemně formou dodatku ke smlouvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

v Praze dne v Brně dne Ti 3, 2 c

za dárce 
Lubomír Rákos

ředitel

za obdarovaného 
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan
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