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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 003021.0009)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje 
(dále jen “Dárce”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a, s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Masarykova Univerzita
Přírodovědecká fakulta
Se sídlem: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČO: 00216224
zastoupena: doc. Mgr. Tomášem Kaš páro vským, Ph.D, děkanem Přírodovědecké fakulty

bankovní spojení: KB Brno město
číslo účtu: li 5-6793460257/0100 

(dále jen „Obdarovaný'1)

Či. 2

1) Dárce daruje částku 6 000 Kč, slovy: šest 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.
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ČI. 4

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z účtu Dárce ve prospěch účtu 
Obdarovaného.

ČI. 5

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 platností 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 29. 3. 2021.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 13.4.2021 
usnesením č. 0655/12/2021/RK.

V Jihlavě dne 17. 05. 12!

RNtíOan Břížďala 
člen rády kfáje

vyííXirí'?
\ *"•

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D 
děkan Přírodovědecké fakuíty
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Vážená paní
ing. Karolina Smetanová 
Oddělení mládeže a sportu 
Odbor školství, mládeže a sportu 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Věžní 4284/28 
586 01 Jihlava

Brno

22. března 2021

Věc dopisu: Žádost o poskytnutí cen vítězům krajského kola Geologické olympiády

Vážená paní Smetanová,

obracím se na Vás s žádosti o poskytnutí cen vítězům krajského kola Geologické olympiády, kterou 
vyhlašuje MŠMT v kategorii předmětová soutěž typu A. Geologická olympiáda je soutěž pro žáky 
základních škol a studenty středních skok Podle věku je rozdělená na kategorie A (žací základních Škol 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a kategorie B (studenti středních škoi a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií).

Hlavním organizátorem soutěže je Masarykova univerzita v Brně. Z důvodu vládních protikoronavirových
opatření letos soutěž probíhá elektronicky s využitím eiportálu Masarykovy univerzity. Elektronickou 
formou proběhnou i krajská kola a to 19. dubna. Jako pomoc z Vaší strany bychom uvítali, kdybyste mohli 
poskytnout ceny pro vítěze krajského kola Vašeho kraje

Děkuji za zvážení naší žádosti a těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Zachovalová, Pb.D.
Tajemník Ústavu geologických věd

Kontakt: V
zachoval ov3@sd.munl-CZ
tel: 549 497 489, 770 158 188

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Česká republika
T: +420 MS 49 1111, E: sekretsriat@sd,rnuní.G3, www.sel.nuini.cz/o-nas/hrs4r-hr-award 
Bankovní spojení: KB Brno-město. ČÚ: 85636621/0100. ÍČ: 00216224, DIČ: CZC0216224 

V odpovědi, prosím. uvádějte naše číslo jednací.1/1


