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Dodatek č. 1  
k Darovací smlouvě ze dne 31. 5. 2019 

 
 

1. Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín  
Se sídlem: Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín  
IČ: 14450500 
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 
DIČ: CZ262155748 
Zastoupená panem Mgr. Janem Kurincem, na základě plné moci, která tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy, 
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 
3328 
(dále jen „dárce“) 

 
 

Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2019 Darovací smlouvu, kterou dárce daroval 
obdarovanému 100 ks pracovních kalhot v celkové hodnotě 55.100 Kč bez DPH. Z důvodu 
provedené chyby psaní byla v předmětné Darovací smlouvě uvedena chybně celková cena 
daru bez DPH. Za účelem opravy uvedené chyby se smluvní strany dohodly na uzavření 
tohoto Dodatku č. 1.  
 

Článek 1. 
Předmět dodatku 

 
Tímto Dodatkem č. 1 se na základě vzájmené dohody smluvních stran mění a doplňuje 
následující ustanovení uvedené smlouvy z důvod chyb v psaní: 

 
V Článku I. – Předmět smlouvy, se ruší odstavec 1. v původním znění a nahrazuje jej nový 
odstavec 1., který nově zní: 

 
1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedených movitých věcí: 

1.1. 100 ks pracovních kalhot do pasu, tmavě modré + výšivka loga TAJMAC-ZPS + výšivka 
loga SPŠP-COP, v celkové hodnotě -,671.66  Kč vč. DPH. 

(dále jen „darované věci“ nebo „dar“). 
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Článek 2. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento dodatek se vyhotovuje  ve dvou stejnopisech, z  nichž  každá  strana obdrží po 

jednom. 
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců 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. Obdarovaný se zavazuje zveřejnit tento dodatek 
v registru dle předchozí věty do 5 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.3. Tento dodatek, stejně jako i smlouvu, lze měnit nebo doplňovat pouze dalšími 
oboustranně podepsanými písemnými dodatky, průběžně číslovanými. 

3.4. Ustanovení smlouvy, které nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají 
nedotčena. 

3.5. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Plná moc pro Mgr. Jana Kurince  
 
 
Ve Zlíně, Malenovicích, dne  1.9.2020  

 
 
 
 
 
...................................................         .....................................................          
TAJMAC-ZPS, a.s. Střední průmyslová škola polytechnická 

– Centrum odborné přípravy Zlín 
Mgr. Jan Kurinec     Ing. Bc. Jiří Charvát, 
na základě plné moci     ředitel školy        


