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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 003092,0003)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDn Jan Břížďala, člen rady kraje 
(dále jen “Dárce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403280227/0100

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 ČL 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

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 16. 5. 2022.

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 7. 6. 2022 
usnesením č. 0996/19/2022/RK.

V Jihlavě dne...............................
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RNDr. JBřižgala
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dne

/ RNDr. Jaroslav Kočvara 
' předseda správní rady

Miroslav Stulák 
člen správní rady
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Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601 KUJIXP1LDNW9
KUJI 43414/2022

Průvodka doručeného digitálního dokumentu - datová zpráva KOPIE

Odesílatel el. podání: Nadační fond GAUDEAMUS, Nerudova 2283/7, 35002 Cheb
ID DS odesílatele: z4qniy3
Datum podání: 16.05.2022 11:15:05
Věc: Žádost o finanční podporu
Seznam el. souborů: Žádost_KÚ_Kraje_Vysočina_signed.pdf
Počet příloh dokumentu: 1
Příjemce/zpracovatel podání: Podatelna a Výpravna
Do schránky: Kraj Vysočina
Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP
Identifikátor el. podání: KUJI0C2TFIJ8
Předmět el. podáni: Žádost o finanční podporu
Datum doručení el. podání: 16.05.2022 11:15:05
Datum zpracování el. podání: 16.05.2022 11:24:49
Výsledek zpracování el. podání: podání přijato
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Informace o uznávaném elektronickém podpisu / kvalifikovaném časovém razítku
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platnosti certifikátu
Datum ověření: 16.05.2022 11:24:49
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platnosti certifikátu
Datum ověření: 16.05.2022 11:24:49
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Platnost použitého certifikátu od-do: 21.02.2022 14:30:02 - 13.03.2023 14:30:02
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko: Neplatný
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Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, ÍČO: 25228633

Vážený pan radní 
RNDr. Jan Břížďala 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava

V Chebu 2022 05-16

Žádost o podporu finále XXX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

Vážený pane radní, 
dovolujeme si Vás jménem organizátorů Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR požádat 

o finanční podporu finálové Části XXX. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií, která se 
uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v Chebu. 75 postoupivších gymnázií ze všech krajů 
České republiky a Slovenské republiky bude soutěžit ve znalostech období 2. světové války v 
Evropě 1939 -1945.
Garanty soutěže jsou opět naši přední historici, prof PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c. (FF UK 
Praha), dále PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (ÚSTR) a slovenský historik prof PhDr. Roman Holec, 
DrSc. (FF UK Bratislava).
Částka by byla využita především na zakoupení knih věnujících se historii pro účastníky soutěže 
z Vašeho kraje.

S úctou

Mgr. Miroslav Stulák 
hlavní organizátor soutěže
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