
Darovací smlouva 
(uzavřená dle § 2055 odst. 1 Občanského zákoníku) 

 
1. Dárce: Tajmac – ZPS, a. s. 

 Se sídlem: třída 3. května 1180, 763 02 Zlín Malenovice 

 IČ: 26215578 

DIČ:  CZ26215578 

Zastoupený: Michele William Taiariol, místopředseda představenstva 

Zápis v OR: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně pod sp. zn. B 3328 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Zlín 

 Č. účtu 8010-0903867633/0300 

(dále jen „dárce“ nebo „Tajmac-ZPS“) 

a 

2. Obdarovaný: Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné

 přípravy Zlín 

Se sídlem: Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín 

IČ: 14450500 

DIČ: CZ14450500 

Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Charvátem 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Zlín 

 č. účtu 17632661/0100 

(dále jen „obdarovaný“ nebo „SPŠP-COP Zlín“) 

 

čl. 1 
Předmětem smlouvy je finanční dar, který ve smyslu ustanovení § 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., 

Zákon o daních z příjmu, poskytuje dárce obdarovanému v souladu s Sohodou o poskytnutí 

„prospěchového stipendia“ formou finančního daru, uzavřené mezi smluvními stranami dne 

2. 1. 2015. 

čl. 2 
Dárce poskytne obdarovanému finanční dar pro podporu studia žáků a jejich motivace v částce 

246 000,-Kč/ slovy dvěstěčtyřicetšest tisíc korun českých, kdy se dárce zavazuje, ve smyslu výše 

uvedené Dohody o poskytnutí „prospěchového stipendia“ formou finančního daru, převést tento 

finanční dar v plné jeho výši na oprávněné studenty. 

 

čl. 3 
Dárce předal uvedenou částku obdarovanému SPŠP – COP Zlín ke dni podpisu této Darovací 

smlouvy, jejíž převzetí obdarovaný stvrzuje svým podpisem. 

 

čl. 4 
Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Změny smlouvy je možno 

uskutečnit jen písemnou formou jako dodatek ke smlouvě. Účastníci této smlouvy po přečtení obsahu 

prohlašují, že její obsah je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními 

podpisy. 

 

čl. 5 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 

Zlín dne 26. 6. 2018 

 

 

 

 

___________________________    __________________________ 
            Obdarovaný                                     Dárce                                

                       


