
D a r o v a c í   s m l o u v a 
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ se sídlem Praha 1, Vodičkova 17 

(dále „Nadání“) 
 a  

jméno, příjmení, titul ...................................................…………..………………….…..………… 
trvale bytem .............................................................................................................................. 
vysoká škola/AVČR.....................................................  fakulta/ústav………..……..………….. 
adresa……………...................................………...  mobil………….…..  e-mail….....………… 

(dále „příjemce“) 
uzavírají tuto darovací smlouvu na období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015:  

I. 

Na základě doporučení, výběru rektorem Českého vysokého učení technického v Praze     
a rozhodnutím správní rady Nadání, poskytne Nadání příjemci nadační příspěvek ve          
výši 14.400,- Kč (čtrnáct tisíc čtyřista korun českých) za těchto podmínek:  

1. příjemce je nemajetný, sociálně potřebný, není vlastníkem ani nájemcem bytu v Praze 
a není podnikatelem, 

2. nemá žádný pravidelný příjem z pracovního nebo obdobného poměru s výjimkou 
příjmu z vědecké a pedagogické činnosti (včetně účasti na grantech) a věnuje se 
výhradně svému odbornému růstu,  

3. příspěvku bude použito k hrazení části nákladů na ubytování ve vysokoškolské koleji 
Josefa Hlávky, Jenštejnská 1, Praha 2, (měsíčně 1.200,- Kč jeden tisíc dvěstěkorun 
českých),  

4. příjemce neposkytne užívací právo na ubytování třetí osobě.  
II. 

Příjemce souhlasí s tím, že nadační příspěvek mu nebude vyplacen v hotovosti, ale je 
Nadáním spravován v souladu se statutem a bude poukázán ČVUT SUZ v Praze na hrazení 
nákladů za ubytování příjemce v koleji Josefa Hlávky, Jenštejnská 1, Praha 2.  

III. 

Příjemce je povinen oznámit administraci Nadání:  
• předčasné ukončení ubytování, 
• získání vlastního bytu nebo pronájem bytu v Praze,  
• ukončení nebo přerušení studia, popř. ukončení pracovního poměru akademického 

nebo vědeckého pracovníka.  
V těchto případech část příspěvku zbývající po odečtení nákladů na úhradu dosavadního 
ubytování zůstává k dispozici Nadání. Totéž platí, přestal-li příjemce splňovat podmínky 
uvedené v bodě I. smlouvy.  

IV. 

Příjemce za podmínek stanovených touto smlouvou příspěvek přijímá.  
V. 

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.  

V Praze dne 1. září 2014     …………………………..  
   příjemce  

PhDr. Dagmar Rýdlová       Ing. Zdeněk Kouba       Prof. JUDr. Václav Pavlíček, Csc. 
 tajemnice Nadání         administrátor Nadání       předseda správní rady Nadání 


