
 

 
Darovací smlouva  

 
 

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 Michele Williamem Taiariolem, místopředsedou představenstva 
Společnost 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 
 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé 
nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti. 
 
Dárce poskytuje dar obdarovanému za účelem plnění cílů Střední průmyslové školy 
polytechnické – Centrum odborné přípravy Zlín. 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 

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

1.1. 120 ks pracovních kalhot do pasu, tmavě modré + výšivka loga TAJMAC-ZPS + výšivka 
loga SPŠP-COP, v celkové hodnotě 80.006 Kč vč. DPH. 

 
(dále jen „darované věci“ nebo „dar“). 

 
2. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému movité věci uvedené v odstavci 1. tohoto 

článku této smlouvy a obdarovaný je do svého výlučného vlastnictví přijímá.  



IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Dárce výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem darovaných věcí a dále, že tyto 

jsou bez zjevných vad. 
2. Obdarovaný není oprávněn věc prodat, darovat, předat do užívání třetí osobě vyjma 

studentů a pedagogickému sboru školy, ani jej jakkoli jinak zcizit bez písemného 
souhlasu dárce. 

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti, jež tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků, 
odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

3. Ke dni podpisu této smlouvy obdarovaný převzal od dárce 120 ks pracovních kalhot dle 
čl. I. odst. 1. této smlouvy, což stvrzuje svým podpisem této smlouvy. 

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

5. Smluvní strany prohlašují, že byla smlouva uzavřena na základě jejich pravé, svobodné 
vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 
 
Ve Zlíně dne 3. 9. 2018 
 
 
 
Dárce:       Obdarovaný:  
 
 
 
 
 
__________________________   __________________________________ 
za TAJMAC-ZPS, a.s.     Střední průmyslová škola polytechnická, 
Michele William Taiariol,    Centrum odborné přípravy, Zlín 
místopředseda představenstva   Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy 
      
    
        


