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Darovací smlouva 

uzavřená podle ustanovení § 2055 až § 2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva”)


mezi 

společností Deloitte Advisory s.r.o.
se sídlem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v x, oddíle x, vložce xxxxxx,

zastoupenou  xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

IČO: xxxxxxxxxx, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx, IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Dárce“)

a 

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta informačních technologií
se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: xxxxxxxxxxxxx, DIČ: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Obdarovaný“)

Na Dárce a Obdarovaného je dále odkazováno dohromady jako na „smluvní strany“.  



Předmět Smlouvy

1.	Dárce se na základě této Smlouvy zavazuje darovat Obdarovanému finanční částku ve výši 90.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), (dále jen „Dar“), která je darem ve smyslu ustanovení § 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmu“).
2.	Obdarovaný nabídku Daru přijímá a zavazuje se tento Dar přijmout. 



Závazky smluvních stran

Dárce převede shora uvedenou finanční částku Daru bezhotovostně v české měně na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této Smlouvy do 20 dnů od data podpisu této Smlouvy. 
	Dar se poskytuje ve smyslu ustanovení § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmu, za účelem podpory vzdělávání, podpory mládeže, konkrétně jako finanční příspěvek na organizaci intenzivního letního kurzu pro studenty středních škol s názvem Introduction to Computer Science konaného v roce 2018 Obdarovaným (dále jen „Účel“).
	Jelikož Dárce blíže vymezil přesný Účel užití Daru, Obdarovaný je povinen použít Dar výlučně k výše uvedenému Účelu a informovat Dárce o použití Daru.
Obdarovaný se zavazuje:
	použít Dar výlučně k Účelu;
na požádání Dárce umožnit Dárci bez zbytečného odkladu nahlédnout do svého účetnictví a dalších případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost využití Daru k výše uvedenému Účelu, způsob a výši čerpání Daru a následně zjistit užití věcí a práv z Daru pořízených;
zaplatit daň z příjmu, podle zákona o daních z příjmu, v platném znění, pokud není ve smyslu platných zákonů od této daně osvobozen.



Ostatní ujednání

1.	V případě, že Obdarovaný použije Dar nebo jeho část v rozporu s touto Smlouvou a/nebo s Účelem ve Smlouvě vymezeným a/nebo Dar nebo jeho část nepoužije vůbec, je Dárce oprávněn požadovat vrácení Daru, případně jeho části. 
2.	Nastane-li situace podle čl. III odst. 1 této Smlouvy, je Obdarovaný povinen finanční částku, která odpovídá té části Daru, jež nebyla použita k Účelu dle této Smlouvy nebo byla použita v rozporu s ní nebo nebyla použita vůbec, vrátit Dárci bez zbytečného odkladu zpět, a to převodem na bankovní účet Dárce uvedený v záhlaví této Smlouvy. Dárce má v případě, že Obdarovaný použije dar v rozporu s touto Smlouvou a/nebo s Účelem právo od této Smlouvy odstoupit. Použití Daru k jiným účelům než Účelu považují smluvní strany za hrubé porušení dobrých mravů a podstatné porušení této Smlouvy.
3.	Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré informace, s kterými se seznámí v rámci plnění této Smlouvy a které jakákoliv ze smluvních stran získá o druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou považovat za důvěrné. Smluvní strany se zavazují zachovat o těchto informacích mlčenlivost, žádnou z těchto informací nijak nezneužít, nevyužít, nezveřejnit, nezpřístupnit a ani neumožnit zpřístupnění třetím osobám. Tento závazek smluvních stran trvá i po ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
4.	Označení “Deloitte“ odkazuje na jednu či více členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited, společnosti s ručením omezeným zárukou („private company limited by guarantee“) založené dle práva Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska, a na jejich dceřiné a přidružené společnosti. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ani žádná jiná z jeho členských firem navzájem nenesou odpovědnost za jednání či opomenutí ostatních členských firem. Každá členská firma je oddělenou a nezávislou právnickou osobou působící pod názvem „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“ či jiným obdobným názvem. “Deloitte Central Europe“ je regionálním sdružením subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou firmou organizace Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Služby jsou poskytovány dceřinými a přidruženými podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty (“Společnosti Deloitte CE“). 



Závěrečná ustanovení

1.	Práva a povinnosti, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2.	Tato Smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení a každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3.	Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle a že žádná z nich ji neuzavírá v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4.	Veškeré změny a doplňky této Smlouvy jsou možné pouze v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
5.	Případné spory vzniklé v souvislosti s plněním dle této Smlouvy budou řešeny příslušnými soudy České republiky.



V Praze dne 						V Praze dne 

Dárce: Deloitte Advisory s.r.o.					Obdarovaný: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta informačních technologií



……………………………………………………		……………………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

