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DAROVACÍ SMLOUVA 
 

uzavřená ve smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 
(dále jen OZ)  

 
 
 
 
Smluvní strany 
 
dárce: PKS stavby a.s. 
Sídlo:  Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou 1 
IČO:  46980059 
Zastoupení:  Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva, 
 Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, Oddíl B, číslo vložky 930 
(dále jen „dárce“) 
     
a  
 
obdarovaný: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
Sídlo:  Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
IČO:  00839396 
DIČ:  CZ00839396 
Zastoupení:  Ing. Eva Tomášová, ředitel 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, Oddíl Pr, číslo vložky 1441 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
 
 

Smlouva se uzavírá s těmito podstatnými náležitostmi: 

 

1. Dárce se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout obdarovanému: 

 Finanční dar ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to na pořízení 
multifunkčního stroje (traktoru) na údržbu areálu pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou 
organizaci. Dar bude předán obdarovanému do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy.  

2. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a zavazuje se použít získané peněžní prostředky 
výlučně k účelu dle bodu 1. této smlouvy. V případě, že dar bude použit v rozporu 
s dohodnutým účelem, má dárce právo od smlouvy odstoupit. Obdarovaný je v takovém 
případě povinen dárci dar vrátit. 

3. Dárce si vyhrazuje právo kdykoliv nahlédnout do účetnictví obdarovaného a ověřit 
si tímto způsobem čerpání darované částky k dohodnutému účelu.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že odpovídá jejich pravé 
a svobodné vůli, a že nebyla uzavřena za jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy. 

5. Dárce prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), předmětem a výší 
daru na internetových stránkách obdarovaného v souvislosti s poskytnutím daru dle této 
smlouvy.                                                                                                                                                                     
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6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
obdarovaný a jeden dárce. 

7. Smlouvu lze doplnit či změnit pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemných 
číslovaných dodatků. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejněním v Registru smluv. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní obdarovaný. 

10. S uzavřením této smlouvy mezi dárcem a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací,  
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 100 000,- Kč a to na pořízení 
multifunkčního stroje (traktoru) pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, vyslovil 
v souladu s ustanovením dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů souhlas Kraj Vysočina, a to 
usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1709/31/2017/RK na zasedání dne 3. 10. 2017. 

 
     
Dárce:       Obdarovaný: 
 
 
V Žďáře nad Sázavou dne ………………               V Třebíči dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… ………………………………………. 
Ing. Petr Pejchal Ing. Eva Tomášová  
předseda představenstva ředitel  
 
 
 
 
……………………………………………… 
Ing. Jaroslav Kladiva 
ředitel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
                                                                                                
 
 


