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DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0001 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Havlíčkův Brod 
se sídlem: P. F. Ledvinky 2738, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupen: Ing. Janem Boumou, předsedou a Jaroslavem Kafkou, členem                                      
IČO: 00448575 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
 číslo účtu: 0-1124950379 /0800 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 50 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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-08-2017-34, př. 3počet stran: 45



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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Ing. Jan Bouma 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Jaroslav Kafka 
          člen 



Příloha č. 1. IDO O01999.0001
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DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0002 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Jihlava 
se sídlem: Hodice 183, 589 01 Hodice 
zastoupen: Miroslavem Cahou, předsedou a Olgou Musilovou, členem                                            
IČO: 00448753 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
 číslo účtu: 1465161319 /0800 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 50 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 
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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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Miroslav Caha 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Olga Musilová 
                 člen 



Příloha č. 1. IDO O01999.0002
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DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0003 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Pelhřimov 
se sídlem: Radětínská 1157, 393 01 Pelhřimov 
zastoupen: Josefem Kratochvílem, předsedou a Pavlem Buchtou, členem                                       
IČO: 00448290 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
 číslo účtu: 2979665359/0800 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 50 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 
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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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Josef Kratochvíl 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Pavel Buchta 
          člen 



Příloha č. 1. IDO O01999.0003
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DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0004 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Třebíč 
se sídlem: Smetanova 1703, 676 02 Moravské Budějovice 
zastoupen: Jaroslavem Šebkem, předsedou a Josefem Valíčkem, jednatelem                                 
IČO: 00448788 
bankovní spojení: CREDITAS 
 číslo účtu: 180007006 /2250 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 50 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 
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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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Jaroslav Šebek 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Josef Valíček 
            jednatel 



Příloha č. 1. IDO O01999.0004
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DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0005 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Havlíčkovo nám. 259/17, Žďár nad Sázavou 1, 591 01  

Žďár nad Sázavou 
zastoupen: Bohuslavem Benešem, předsedou a Bc. Jindřichem Doležalem, 

jednatelem                                                                        
IČO: 00448826 
bankovní spojení: ČSOB 
 číslo účtu: 235831749/0300 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 50 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 
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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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Bohuslav Beneš 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Bc. Jindřich Doležal 
          jednatel 



Příloha č. 1. IDO O01999.0005
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DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0006 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz včelařů, z. s. okresní organizace Havlíčkův Brod 
se sídlem: Zahrádecká 641, 582 91 Světlá nad Sázavou 
zastoupen: Jiřím Slámou, předsedou a Jiřím Urbanem, jednatelem                                                  
IČO: 60128607 
bankovní spojení: ČSOB 
 číslo účtu: 218742576 /0300 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 82 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 
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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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Jiří Sláma 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Jiří Urban 
          jednatel 



Příloha č. 1. IDO O01999.0006



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0007 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Jihlava 
se sídlem: Joštova 30/11, 586 01 Jihlava 
zastoupen: Františkem Medunou, předsedou a Dušanem Straňákem, jednatelem                           
IČO: 00434884 
bankovní spojení: ČSOB 
 číslo účtu: 174408065 /0300 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 59 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 



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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     František Meduna 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Dušan Straňák 
          jednatel 



Příloha č. 1. IDO O01999.0007



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0008 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Pelhřimov 
se sídlem: Na Obci 1669, 393 01 Pelhřimov 
zastoupen: Jaroslavem Bártlem, předsedou a Jiřím Pohanem, jednatelem                                       
IČO: 67188991 
bankovní spojení: ČSOB 
 číslo účtu: 193018978 /0300 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 69 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 
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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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Jaroslav Bártl 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Jiří Pohan 
           jednatel 



Příloha č. 1. IDO O01999.0008



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0009 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Třebíč 
se sídlem: Smila Osovského 89/45, Jejkov, 674 01 Třebíč 
zastoupen: Josefem Hrnčířem, předsedou a Ing. Pavlínou Křivanovou jednatelkou                         
IČO: 00434914 
bankovní spojení: CREDITAS 
 číslo účtu: 240589002/2250 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 99 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 



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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Josef Hrnčíř 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Ing. Pavlína Křivanová 
          jednatelka 



Příloha č. 1. IDO O01999.0009



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0010 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český svaz včelařů, z. s., okresní organizace Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Lhotka 25, 591 01 Lhotka 
zastoupen: Pavlem Liškou, předsedou a Vladislavem Kuncem, jednatelem                                      
IČO: 00434957 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
 číslo účtu: 1621154349 /0800 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 88 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 



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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Vladislav Kunc 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Pavel Liška 
           jednatel 



Příloha č. 1. IDO O01999.0010



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0011 
 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Havlíčkův Brod 
se sídlem: Dolní 138, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupen: Ing. Petrem Jiráskem, předsedou a Ing. Ladislavem Hladíkem, 

tajemníkem                                                                      
IČO: 00433624 
bankovní spojení: Poštovní spořitelna 
 číslo účtu: 163 522 807 /0300 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 30 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 



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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Ing. Petr Jirásek 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Ing. Ladislav Hladík 
          tajemník 



Příloha č. 1. IDO O01999.0011



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0012 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Jihlava 
se sídlem: Vrchlického 2078/12, 586 01 Jihlava 
zastoupen: Josefem Bendou, předsedou a Ing. Květoslavou Servítovou, tajemnicí                          
IČO: 00433802 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
 číslo účtu: 1465070329/0800 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 30 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 



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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Josef Benda 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Květoslava Servítková 
          tajemnice 



Příloha č. 1. IDO O01999.0012



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0013 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Pelhřimov 
se sídlem: Na Obci 1669, 393 01 Pelhřimov 
zastoupen: Ing. Petrem Jelínkem, předsedou a Josefem Bouškou, tajemníkem                               
IČO: 00433349 
bankovní spojení: Komerční banka 
 číslo účtu: 115-1028560207 /0100 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 30 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 
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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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Ing. Petr Jelínek 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Josef Bouška 
           tajemník 



Příloha č. 1. IDO O01999.0013



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0014 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč 
se sídlem: Švabinského 47, 674 01 Třebíč 
zastoupen: Blažejem Bobkem, předsedou a Miroslavem Muškou, místopředsedou                         
IČO: 00433837 
bankovní spojení: CREDITAS 
 číslo účtu: 240951008 /2250 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 30 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 



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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Blažej Bobek 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Miroslav Muška 
          místopředseda 



Příloha č. 1. IDO O01999.0014



Strana 1 (celkem 2) 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVA  

 

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

IDO O01999.0015 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Komenského 1190/1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupen: Josefem Hedbávným, předsedou a Jiřím Veselým, tajemníkem                                     
IČO: 00433870 
bankovní spojení: ČSOB 
 číslo účtu: 261051906/0300 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 30 000,- 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 30 dnů od účinnosti 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. 



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 včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

 
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 xx. x. 2017 usnesením 
č. xxxx/xx/2017/RK. 

 
8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 

 
 
V Jihlavě dne …………                          V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 
Za dárce       Za obdarovaného      
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………… 
Ing. Bc. Martin Hyský                                                                     Josef Hedbávný 
člen rady kraje                                                                                   předseda 
 
 
 
 
        ……………………………………… 
         Jiří Veselý 
            tajemník 



Příloha č. 1. IDO O01999.0015




