
Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru 

  uzavřená podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 
 
 
Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 

se sídlem:  Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 
k podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Jaroslav Šobr, předseda správní rady 
právní forma:     Nadační fond 
zapsaný v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,  sp. zn. N 211 
IČO:      03078779 
DIČ:     CZ 03078779 
bankovní spojení:   Raiffeisenbank a. s., pobočka Plzeň 
číslo účtu:                                          5200013896/5500 
(dále jen „dárce“) 
číslo smlouvy:        18/2018 
 
a 
 

 

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

se sídlem:  Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice   
k podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka školy 
právní forma: příspěvková organizace    
IČO:  18230083 
DIČ: CZ18230083     
bankovní spojení: Komerční banka   
číslo účtu: 8530-321/0100 
(dále jen „obdarovaný“) 

 Preambule 

 Dárce se seznámil s činností obdarovaného, jeho právní formou, zázemím a podmínkami 
a projevil zájem podílet se svou podporou na udržení a rozvoji aktivit obdarovaného, 
a to poskytnutím níže uvedeného daru. 

 II. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 53.700 Kč 
(slovy: „padesáttřitisícesedmsetkorunčeských“); tento dar je určený na pokrytí části 
nákladů k zajištění nářadí a materiálu k výuce odborných předmětů a praktického 
vyučování v učebních oborech skupiny 23 strojírenství, 26 elektrotechnika, 36 stavebnictví 
a 41 zemědělství.  

2. Dar bude obdarovanému poskytnut převodem na uvedený účet a výše uvedená částka 
bude uhrazena jednorázově. Variabilní symbol je shodný s číselným vyjádřením IČO 
obdarovaného. 

3. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. 



4. Obdarovaný dar přijímá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví zřizovatele, kterým je 
Plzeňský kraj,  IČO 70890366, a ten jej v souladu s čl. VI. odst. 9 Zřizovací listiny této své 
příspěvkové organizace předává do jejího vlastnictví k výkonu činnosti, pro kterou byla 
zřízena. Obdarovaný se zavazuje poskytnutou částku použít v souladu se svými cíli a 
posláním.  

5. Dárce má právo požadovat vrácení daru, pokud obdarovaný poruší ustanovení bodu 4 této 
smlouvy. 

6. Obdarovaný je v souladu s ust. § 17a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejně prospěšným poplatníkem. Vzhledem k poskytnutému 
bezúplatnému plnění v souladu s účely v oblasti školství  - tedy účely vymezenými v  ust. 
§ 15 odst. 1 tohoto zákona, se jedná se o bezúplatný příjem, který je osvobozen od daně 
z příjmů v souladu s ust. § 19b tohoto zákona. 

7. Obdarovaný souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

 III. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.  

9. Poskytnutí finančního daru bylo schváleno usnesením správní rady ze dne 1. 10. 2018. 

10. Přijetí finančního daru školou, která je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, bylo 
schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2600/18 ze dne 22. 10. 2018. 

11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

12. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlasení smluvních 
stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy 
potvrzují svým podpisem. 

 
 
 
V Plzni dne         V Plzni dne  
 
   
 
 
 
……………………………….                                        …………………………………. 
   Mgr. Zdeňka Buršíková                                                         Mgr. Jaroslav Šobr 
         ředitelka školy                   předseda správní rady 
       za obdarovaného                                                             za dárce 


