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DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami

ID 002804.0001
Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava 
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
č.ú: 4050004999/6800

(dále jen „dárce")

a

Česká umělecká agentura, s.r.o.
se sídlem: Pila 27, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 29068274
zastoupená: Janem Kupčíkem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Karlovy Vary
č.ú.: 0813763339/0800

(dále jen „obdarovaný")

Cl. I

Dárce daruje částku 74 602,50 Kč (slovy sedmdesát čtyři tisíc šest set dvě koruny padesát 
haléřů) (dále jen „dar") obdarovanému a obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví 
přijímá. Částka je vypočtena převedením částky 2 900 eur na české koruny prostřednictvím 
fixního kurzu Kraje Vysočina k 1. 1. 2019, který činí 1 EUR = 25,725 CZK.

Cl. II

1) Dárce prohlašuje, že na daru uvedeném v ČI. I nevážnou žádná práva třetích osob.

2) Dárce zašle obdarovanému dar do 30 dnů od podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran na bankovní účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy.

Cl. Ill

1) Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z bankovního účtu dárce 
ve prospěch bankovního účtu obdarovaného.

2) Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce.

3) Dar je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

4) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), 
že Příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) 
ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.



ČI. IV

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

5) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 12. 3. 2019 usnesením 
č. 0409/08/2019/RK.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

7) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru dárce obdarovaný výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 
v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

8) Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 
že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), splní dárce.

82 -04- 2019
V Jihlavě dne V ji. ■■ dne

Za dárce: Za obdarovaného:

Jan

ČGSKÁ UMělGCKÁ

Česká umělecká agentura, s.r.o.
Pila 27, 360 01 Pila 

IC: 290 68 274, DIČ: CZ29068274
www.ceskaumelecka.cz
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