
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 0 59 ý ?

(ID 003021.0011)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: 
IČO:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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

Nadační fond GAUDEAMUS
se sídlem: Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb
IČO: 25228633
zastupuje: RNDr. Jaroslav Kočvara, předseda správní rady

Miroslav Stulák, člen správní rady
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8815870257/0100
(dále jen „Obdarovaný“)

ČI. 2

1) Dárce daruje částku 10 000 Kč, slovy: deset 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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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 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 22.7.2021.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 8. 2021 
usnesením č. 1389/23/2021/RK.

30, 08, 2071
V Jihlavě dne...............................

RNDr. Ján Břížďala

člen rady kraje/ ‘ 64FEgapp""- 1 1
Kravosncna M
žžkewva 1882697, s o? |

v 4/ dne 23.82027

RNDr. Jaroslav Kočvara 
/ předseda správní rady

v

Miroslav Stulák 
člen správní rady
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Strana 2 (celkem 2)



pan radní
RNDr. Jan Břížďala
krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava
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KUJIP01MCNT3
Žádost o finanční podporu XXIX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

Vážený pane RNDr. BřŽďalo,

mnoho pozdravů z Chebu Vám posílá učitel místního gymnázia Miroslav Stulák. 
Dovoluji si obrátit se Vaším prostřednictvím na vedení krajského úřadu s žádostí 
o finanční podporu v současné době největší dějepisné soutěže studentů gymnázií 
z České republiky a Slovenské republiky, (webové stránky: dsgymn.gymcheb.cz), 
jejíž organizátorem je Nadační fond Gaudeamus při Gymnázium Cheb (IČ:25228633, 
č. BÚ 8815870257/0100

Dne 25. listopadu 2021 se v Chebu uskuteční finále XXIX. ročníku soutěže. 
Vzhledem k mimořádnému zájmu studentů gymnázií České a Slovenské republiky 
bylo nutno opět uspořádat nejprve on-line krajské kolo za účasti 185 gymnázií obou 
zemí (17 červen 2021), ze kterých vzešlo 75 nejlepších gymnázií.

Po 28 letech soutěžení ve znalostech českých a československých dějin se poprvé 
bude soutěžit ve znalostech evropských dějin, letošní ročník bude zaměřen na léta 
1900-1939. 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 pozitivní.

Garanty letošního ročníku jsou opět přední historici prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 
(FF UK Praha), PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (ÚSTR) a prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. 
(PF UK Bratislava). Budou se podílet nejen na přípravě otázek, ale soutěže se 
zpravidla účastní i osobně. Účast přislíbili i další významní historici obou zemí.

V posledních letech přebírají nad soutěží záštitu významné osobnosti našeho 
a slovenského politického života.

S úctou
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RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 
předseda správní rady NfG

—Aác%e
Mgr, Miroslav Stulák 
člen správní rady NfG 
a hlavní organizátor soutěže

NADAČNÍ FOND
GAUDEAMUS

Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb
I: 25228633 ■


