
Darovací smlouva na peníze 

Tato darovací smlouva (dále jen ,,smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami 

Dárce je 

Firma: 

IČO: 

Sídlo: 

Jednatel: 

Telefon: 

E-mail: 

 

(dále jeko ,,Dárce“) 

a 

Obdarovaný je 

Firma:       Společenství Čest Svoboda Respekt 

IČO:           04637852 

Sídlo:        Chudenická 1059/30, Praha, 102 00 

Jednatel:  Jiří Černohorský 

Telefon:    xxx 

E-mail:      spolecenstvi.csr@email.cz 

 

(dále jako ,,Obdarovaný“) 

(Dárce a Obdarovaný dále též společně jako ,,Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako ,,Smluvní strany“) 

Smluvní strany ujednávají následující: 

1        Definice 

1.1 V této Smlouvě ,,Dar“ znamená      xxx Kč – slovy: 

 

2 Prohlášení 

2.1 Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Daru. 

 

3 Předmět a účel Smlouvy 

3.1 Dárce tímto bezplatně převádí vlastnické právo k Daru na Obdarovaného a Obdarovaný Dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. 

3.2 Dárce daruje Dar obdarovanému k jakémukoliv účelu / pouze k následujícímu účelu 

 

4 Předání Daru 

4.1 Dárce je povinen předat Dar Obdarovanému při uzavření Smlouvy/ve lhůtě 

4.2 Předání a převzetí Daru stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy. 

 

5 Odstoupení od Smlouvy 

5.1 Obdarovaný má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Dárce uvedené v článku 2. této Smlouvy ukáže 

jako nepravdivé. 

5.2 Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

 

6 Rozhodné právo 

6.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust.2055 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7 Závěrečná ustanovení 

7.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova 

v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uvedeny pouze pro 

přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy. 

7.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení 

této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této 

Smlouvy. 
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7.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá 

předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy. 

7.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami. 

7.5 Každá ze smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavření této Smlouvy. 

7.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi smluvními stranami. 

7.7 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně. 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY 

 

 

 

v…………………………. dne: DD.MM.RRRR 

 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

v…………………………. dne: DD.MM.RRRR 

 

………………………………………………………….. 

 


