
        Darovací smlouva s příkazem 
 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2055 a násl. obč. zák. č. 89/2012 
Sb., platném znění mezi smluvními stranami: 
 
01.  Město Kroměříž    

se sídlem: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
IČ:  00287351 
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou  
č.ú  8326340247/0100   

(dále jen „dárce“) 
 
a  
 
02.        Josef Doleček 
 narozen: xx xx xxxx 

bytem: xxxxxxxxxxx 
č.ú.:  xxxxxxxxxxxxx 
  

(dále jen „obdarovaný“) 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
I. 

01. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému s příkazem  blíže specifikovaným v čl. II odst. 2  této 
smlouvy do jeho výlučného vlastnictví dar specifikovaný v čl. II odst. 1 této smlouvy a obdarovaný 
tento dar do svého výlučného vlastnictví  přijímá a zároveň se zavazuje, že splní podmínky uvedené 
v čl. II odst. 2 této smlouvy.  
 

II. 
01. Pro účely této smlouvy se darem rozumí finanční prostředky ve výši  10 000 Kč (slovy: deset tisíc  
korun českých), (dále též jako „dar“). 
02. Dárce daruje dar obdarovanému pod podmínkou a s příkazem, že obdarovaný dar využije výlučně 
na náklady spojené s technickým zabezpečením akce BURNING SQUARE 2016 (ozvučení, 
propagace, výzdoba, pronájem stanů), kdy dar obdarovaný vyžije ve lhůtě do 31.07.2016. 
Obdarovaný se zavazuje příkaz dárce řádně splnit s tím, že je srozuměn s právem dárce žádat 
vrácení daru pro případ, že jeho příkaz nesplní.  Obdarovaný dále prohlašuje, že použije dar 
v souladu s účely uvedenými v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
03. Obdarovaný se zavazuje předložit dárci doklady prokazující splnění příkazu  dle odst. 2 tohoto 
článku smlouvy ve lhůtě do 30.09.2016. 
04. Smluvní strany sjednávají, že dárce není oprávněn žádat splnění příkazu, dokud sám dle této 
smlouvy vůči obdarovanému neplnil. 
 
 

III. 
01. Dárce se v souladu s ust. čl. I této smlouvy zavazuje, že dar ve výši 10 000 Kč, slovy: deset tisíc  
korun českých poukáže na účet obdarovaného č. 262212804/0300 do 10 pracovních dnů ode dne 
podpisu této smlouvy.  
 

IV. 
01. Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, 
které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
02. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. 
03. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy nezákonným, neplatným či 
nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena 
ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo 



nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému 
ustanovení svým významem co nejblíže. 
04. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech shodné právní síly, kdy dárce obdrží dvě 
vyhotovení a obdarovaný jedno vyhotovení smlouvy. 
05. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a 
zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné 
správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
06. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
07. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  
 
 
 
V Kroměříži dne 15. 6. 2016                           V Kroměříži dne 16. 6. 2016 
 
 
 
 
 
      Mgr. Jaroslav Němec v. r.      Josef Doleček v. r. 
…………………………………….                                                  ……………………………………........  
       Mgr. Jaroslav Němec                                                Josef Doleček 

               starosta 
 


