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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

(ID 002874.0001)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
(dále jen “Dárce”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

Nadační fond GAUDEAMUS
se sídlem:
IČO:
zastupuje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Obdarovaný")

Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb 
25228633
RNDr. Jaroslav Kočvara, předseda správní rady 
Miroslav Stulák, člen správní rady 
Komerční banka, a.s.
8815870257/0100

Cl. 2

1) Dárce daruje částku 5 000 Kč, slovy: pět tisíc korun českých (dále jen ,,dar“), 
Obdarovanému a Obdarovaný tento dar přijímá. Dárce se zavazuje převést dar na účet 
Obdarovaného do 30 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

2) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Obdarovanému.

3) Pokud tento návrh smlouvy nebude Obdarovaným akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Dárce uvedenou v ČI. 1 této smlouvy v termínu podle ČI. 2 odst. 2 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dar nevznikne.

ČI. 3

1) Dárce prohlašuje, že na daru nevážnou žádná práva třetích osob.

2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru znám.

ČI. 4

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu Dárce ve prospěch účtu
Obdarovaného.
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1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Dárce 
a jedno pro Obdarovaného.

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4) Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí 
Dárce.

7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí finančního daru 
ze dne 25.7.2019.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 13. 8. 2019 
usnesením č. 1352/23/2019/RK.

V Jihlavě dne

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka rady kraje

V... i..................dne V........ '.... ... dne

RNDr. Jaroslav Kočvara 
předseda správní rady

Miroslav Stulák 

člen správní rady
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Vážená paní
Ing. Jana Fialová, MBA 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 JIHLAVA 24.07. 2019

Vážená paní radní,

mnoho pozdravů z Chebu Vám posílají předseda správní rady Nadačního fondu 
Gaudeamus (dále jen NfG) RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara a člen právní rady NfG 
Miroslav Stulák. NfG při chebském gymnáziu organizuje již řadu let největší 
středoškolskou soutěž v České republice a Slovenské republice nazvanou Dějepisná 
soutěž gymnázií ČR a SR. V této souvislosti Vám rádi posíláme odkaz na webové 
stránky: dsgymn.gymcheb.cz.

Dne 21. listopadu 2019 se v Chebu uskuteční finále XXVIII. ročník. Vzhledem 
k mimořádnému zájmu studentů gymnázií České a Slovenská republiky bylo opět 
nutné uspořádat nejprve krajské kolo, kterého se na sklonku března zúčastnilo 238 
gymnázií obou zemí. 75 nejlepších ze všech krajů ČR a SR se utkají ve čtvrtek 21. 
listopadu 2019.

Soutěžit se bude ve znalostech období čs. dějin let 1978 - 1992. Příprava dějepisného 
klání je časově a finančně stále náročnější, ale snažím se, aby z našeho regionu 
odjížděli mladí lidé s co nejpozitivnějšími dojmy. Zatím se to daří, reakce účastníků na 
průběh a organizaci soutěže byla doposud mimořádně kladná.

Garanty letošního ročníku jsou opět naši přední historici prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 
(FF UK Praha), PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (HÚ AVČR) a slovenský historik prof. PhDr. 
Roman Holec, DrSc. Budou se podílet nejen na přípravě otázek, ale soutěže se 
samozřejmě zúčastní i osobně. Účast přislíbili i další významní historici.

V závěru nám dovolte obrátit se na Vás s žádostí o zprostředkování finanční podpory 
z prostředků Krajského úřadu Kraje Vysočina.

M

S Dozdravem

Nadační fond Gaudemaus 
Nerudova 2283/7 
350 02 Cheb 
IČ: 25228633 
č.BÚ: 8815870257/0100


