
 

 
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU 

(DAROVACÍ SMLOUVA) 
 
 

1. Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín  
Se sídlem: Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín  
IČ: 14450500 
DIČ: CZ14450500 
Bankovní spojení:  17632-661/01000 
Zastoupená panem Ing. Bc. Jiřím Charvátem, ředitelem školy 
(dále jen „obdarovaný“) 

 
a 
 

2. TAJMAC-ZPS, a.s. 
Se sídlem: třída 3. května 1180, 763 02  Zlín, Malenovice  
IČ: 26215578 
Zastoupená panem Michele Williamem Taiariolem, místopředsedou představenstva 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 3328 
(dále jen „dárce“) 

 
Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Darovací smlouvu dle § 2055 a následujícího zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění: 
 

Preambule 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci 

právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti. 
 
2. Dárce poskytuje dar obdarovanému za účelem plnění cílů Střední průmyslové školy polytechnické – Centrum 

odborné přípravy Zlín. 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Dárce touto darovací smlouvou slibuje, že bezplatně přenechá obdarovanému majetek uvedený 

v následujícím odstavci tohoto článku (dále jen „peněžitý dar“) a obdarovaný tento slib přijímá. 
 

2. Dárce se zavazuje, že nejpozději dne 30/9/2019 bezplatně přenechá obdarovanému peněžitý dar, který je 
dosud ve vlastnictví dárce, a to ve výši 426.033,74 Kč (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc třicet tři korun českých 
a sedmdesát čtyři haléřů) (dále jen („dar“). 

 
II. 

Společné ustanovení 
 

1. Obdarovaný prohlašuje, že tento dar přijímá. 
 
2. Dárci nejsou známy žádné vady daru. 

 
3. Dárce poskytuje peněžní dar obdarovanému za účelem plnění cílů Střední průmyslové školy polytechnické – 

Centrum odborné přípravy Zlín. 
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4. Dar se považuje za splněný rovněž vzájemným započtením s plněním dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi 
smluvními stranami dne 2.9.2019, jejímž předmětem je generální oprava frézky FA3-AV.. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. 
 

2. Obdarovaný je povinen zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České 

republiky v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Obdarovaný se zavazuje zveřejnit tuto 

smlouvu v registru dle předchozí věty do 5 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.  

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, po jednom exempláři obdrží 
každá smluvní strana po podpisu. 
 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.  Smluvní strany prohlašují, 
že si smlouvu přečetly a že ji uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
Ve Zlíně Malenovicích,  dne 25.9.2019 
 
 
Za dárce: za obdarovaného: 
 
 
 
 
 
 
          ……………………………............. …………………………………… 
            Michele William Taiariol         Ing. Bc. Jiří Charvát 

        místopředseda představenstva                                      ředitel školy 
 


