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DAROVACÍ SMLOUVA  

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

IDO01765.0001 
 

 
 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Česká jezdecká federace 
se sídlem: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 
zastoupena:  Ing. Zdeňkem Studencem, předsedou Oblastního výboru Vysočina, 

České jezdecké federace, na základě plné moci                                                           
IČO: 48549886 
bankovní spojení: GE Money Bank a.s. 
 číslo účtu: 201278439/0600 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 10 000,- Kč (dále jen „dar“) 
a obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

Čl. II 

1) Dárce prohlašuje, že na daru uvedeném v Čl. I neváznou žádná práva třetích osob.  
 
2) Dárce zašle dar obdarovanému do 14 dnů od podpisu smlouvy na bankovní účet 

obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Čl. III 

1) Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z bankovního účtu dárce 
ve prospěch bankovního účtu obdarovaného. 

 
2) Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce. 

pospichalova
Textový rámeček
RK-22-2016-26, př. 3počet stran: 4



Strana 2 (celkem 2) 

Čl. IV 

1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro dárce 
a jedno pro obdarovaného. 

 
2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 
 
3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

4) Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 
5) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 

6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. 
 
7) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 28. 6. 2016 usnesením 

č. xxxx/22/2016/RK.  
 
8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Zdeněk Chlád                                                                      Ing. Zdeněk Studenec 
radní kraje                                                                           předseda 
 
 
 
 
 
 
         








