
Darovací smlouva 
dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „Smlouva“) 
 
Východočeské divadlo Pardubice 
 
U Divadla 50, 531 62 Pardubice 
IČ: 00088358 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1014 
zastoupená: Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem divadla 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
a 
 
Nadace Lenky a Romana Šmidberských 
 
třída Míru 2800, 530 02 Pardubice 
IČ: 045 28 921 
zapsaná rejstříku nadací a nadačních fondů u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N, 
vložka 409 
zastoupena: Mgr. Lenkou Šmidberskou, předsedkyní správní rady 
(dále jen „dárce“) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smlouvu: 
 
 

Článek 1 
Základní ujednání, specifikace daru 

 
1. Dárce se touto Smlouvou zavazuje dobrovolně přenechat obdarovanému účelově 

vázanou peněžní částku ve výši 150 000,- Kč (dále jen jako „dar“). Obdarovanému bude 

dar poskytnut formou bezhotovostního převodu na bankovní účet číslo XXXXXXXXXX a to 

do 28. ledna 2019. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a zavazuje se jej použít 

výhradně pro účel stanovený touto smlouvou. V opačném případě, tj. v případě, kdy 

bude dar použit v rozporu s touto smlouvou, je dárce oprávněn požadovat vrácení daru. 

 

2. Výše uvedený dar bude použit: 

a.) v rámci GRAND Festivalu smíchu – předání ceny dne 28. 1. 2019  

   30.000,- Kč za režii 

 

b.) v rámci Divadelního bálu konaného dne 1. 3. 2019 – předání cen 

   40.000,- Kč 

 - co do částky 20.000,- Kč na cenu Nejoblíbenější herec 2018 

 - co do částky 20.000,- Kč na cenu Nejoblíbenější herečka 2018 



c.) jako podpora činnosti Mladého divadelního studia Laik při VČD v celkové částce 

80.000,- Kč  

- co do částky 35 000,- Kč na Nadační cenu pro mladé talentované herce: 

 Ocenění 10 nejlepších mladých hereckých talentů z řad mladších „pondělníků“ a 

starších „pátečníků“ 

 

 - co do částky 45 000,- Kč na Podporu realizace představení připravovaných pro dvě 

dané skupiny dětí: 

 Jedná se o přímou podporu činnosti Mladého divadelního studia Laik při VČD – cca 

60 dětí od 7 do 17 let – vytvářejícího představení pro děti a mládež a vypomáhající 

menšími rolemi i v inscenacích VČD. 

 

 

Článek 2 

Další smluvní ujednání 

 

1. Obdarovaný prohlašuje, že jeho činnosti splňují podmínky § 15. odst. 1 nebo § 20. odst. 8 

zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a dar použije ve shodě s čl. 2 odst. 2 Smlouvy.  

  

2. Obdarovaný souhlasí se zveřejněním skutečnosti, že dárce mu poskytl dar, a to v rozsahu 

jména a výše podpory. Zveřejnění může proběhnout zejména na webu dárce, 

propagačních materiálech dárce apod. 

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Smlouva nabývá účinnost okamžikem podpisu obou smluvních stran. 

 

2. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to 

písemnými postupně číslovanými dodatky.  

 

3. Práva a povinnosti v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí právními předpisy v 

platném znění, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 

znění. 

 
4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, přičemž dárce obdrží dvě (2) 

vyhotovení a obdarovaný jedno (1) vyhotovení. 

 

5. Účastníci Smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena z jejich svobodné 

vůle, a že žádný z nich ji neuzavíral v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  



6. Smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, smluvní strany se dohodly, že 

smlouva bude bezodkladně odeslána k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 

Ministerstvem vnitra ČR.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

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

 

8. 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 dohodly, že 

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

bude uveřejněna bez podpisů. 

 

 

 

V Pardubicích dne 9. 10. 2018   V Pardubicích dne 10. 10. 2018 

 

   

Dárce:       Obdarovaný: 

 

 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………….    

      Mgr. Lenka Šmidberská                  Mgr. Petr Dohnal  

  předsedkyně správní rady                    ředitel                                              

        

      


