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Darovací smlouva na finanční dar s příkazem 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb., v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 
01. Město Kroměříž 
se sídlem Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž  
zastoupené starostou Mgr. Jaroslavem Němcem 
IČ: 00287351 
bankovní spojení: 8326340247/0100 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
02. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
se sídlem  Přílucká 213, 760 01 Zlín  
zastoupený ředitelem plk. Ing. Vítem Rušarem 
IČ:  70887306 
Typ organizace:  organizační složka státu 
bankovní spojení: 19-16035881/0710 
(dále jen „obdarovaný“) 
(společně též jako „smluvní strany“) 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Dárce touto smlouvu daruje obdarovanému s příkazem blíže specifikovaným v čl. III 
této smlouvy peněžní dar ve výši 40.000,- Kč (slovy čtyřicettisíc korun českých), který 
je určen na financování provozu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.  
 

2. Obdarovaný prohlašuje, že dar uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy za 
stanovených podmínek do svého výlučného vlastnictví tímto přijímá a zároveň se 
zavazuje, že splní podmínky uvedené v článku III. této smlouvy. 
 
 

III. Stanovení příkazu 
 

1. Dárce daruje obdarovanému finanční hotovost uvedenou v článku II. odst. 1 této 
smlouvy pod podmínkou, že obdarovaný použije darované finanční prostředky za 
účelem zlepšení pracovních podmínek příslušníků Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje, stanice Kroměříž, Nerudova 450 a vybavení Hasičského záchranného 
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sboru Zlínského kraje, stanice Kroměříž, Nerudova 450, v souladu s ust. § 29 odst. 1 
písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

  

2. Obdarovaný se zavazuje příkaz dárce stanovený v předchozím odstavci tohoto článku 
smlouvy splnit a je srozuměn s právem dárce žádat vrácení daru pro případ, že příkaz 
ze strany obdarovaného splněn nebude. 
 

3. Dárce je oprávněn požadovat splnění příkazu za předpokladu, že již sám dle této 
smlouvy vůči obdarovanému plnil. 

 

4. Obdarovaný se zavazuje předložit dárci příslušné doklady osvědčující splnění 
podmínky příkazu dle článku III odst. 1 této smlouvy ve lhůtě do 31.12.2015. 

 
 

IV. Poskytnutí daru, nabytí vlastnického práva k daru 
 
1.  Finanční dar specifikovaný v čl. II odst. 1 této smlouvy poskytne dárce obdarovanému 

převodem na účet specifikovaný v čl. I této  smlouvy do 30 dnů od podpisu smlouvy 
oběma smluvními stranami. 
 

2. Obdarovaný nabude vlastnické právo k daru dnem připsání finančního daru na účet 
specifikovaný v čl. I této smlouvy. 

 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení smlouvy 
obdrží obdarovaný a dvě vyhotovení smlouvy obdrží dárce. 
 

4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona  č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost 
této smlouvy osvědčují svým podpisem.  
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Doložka ve smyslu  zákona č.128/2000 Sb. o obcích 
 
Schváleno Zastupitelstvem města Kroměříž dne: 25.6.2015                         

Číslo usnesení: VI.                     
 
 

 

 
V Kroměříži dne 29.6.2015                                   Ve Zlíně dne 11.8.2015 
 
 
Dárce:       Obdarovaný:       
 
 
 
 
 
 
…………………………...........................  …………………………............................. 
          Mgr. Jaroslav Němec  v.r.               plk. Ing. Vít Rušar  v.r. 
       starosta města Kroměříž                        ředitel HZS Zlínského kraje 
 
 


