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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 O02125.0001) 

 
 
 

Čl. 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 
a 
 
Elitavers Akademy, z.s. 
se sídlem: Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 03461726 
zastoupený: Liborem Kuchyňou, předsedou 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:  2800952471/2010  
(dále jen „Obdarovaný“) 

 
Čl. 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 15ti 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 Čl. 2 odst. 2 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dar nevznikne. 

 
Čl. 3 

 
1) Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádná práva třetích osob.  
  
2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru znám.  
 

Čl. 4 

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

 
Čl. 5 
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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) Příjemce 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. 

 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí finančního podpory 

ze dne 11. 4. 2017. 
 

8) O poskytnutí daru dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 15. 5. 2017 
usnesením č. ......../17/2017/RK. 

 
 
V…….…………. dne ............................                       V Jihlavě dne ……………………… 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
                         Libor Kuchyňa Ing. Jana Fialová, MBA 
 předseda členka rady kraje 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 














