DAROVACÍ SMLOUVA
Uzavřená dle § 2055 a násl. ust. zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku mezi těmito účastníky:
Název firmy:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Kontakt:
na straně jedné jako "dárce"
a
Velvet Smile, o.p.s.
Sídlo: Útulná 1521/9, 100 00 Praha
IČO: 026 13 522
Korespondenční adresa: Veselka 8, 664 41 Troubsko
Registrovaná u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1358
Bankovní spojení: 264 777 366/0300, Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna
Zastoupená MgA. Věrou Kadlecovou, ředitelkou
na straně druhé jako "obdarovaný"

uzavřeli tuto darovací smlouvu:
čl. I.
1.

Dárce tímto přenechává bezúplatně obdarovanému následující:
...................................…………………….............…. v hodnotě ....................... Kč.
Celková hodnota daru činí ............... Kč (slovy: .......................................................... korun českých).

2.

Věcný dar je předán obdarovanému včetně veškerých dokumentů nutných k jeho bezpečnému
užívání a případné reklamaci.

3.

Obdarovaný uvedený dar přijímá.
čl. II.
Obdarovaný byl dárcem čestně ubezpečen, že darovaný předmět je bez jakýchkoliv vad, nejsou
na něm vázána žádná práva a povinnosti třetích osob či jiné závazky.

čl. III.
1.

Dárce poskytuje dar a žádá – nežádá, aby dar byl použit účelově takto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................................................…...

čl. IV.
Dárce má práva žádat vydání daru zpět, a to v případě, že s ním bude ze strany obdarovaného
nakládáno v rozporu s dobrými mravy.

čl. V.
Vlastnictví k předmětu daru přechází na obdarovaného dnem podpisu této smlouvy.

čl. VI.
1. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle, a že
žádný z nich ji neuzavíral v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Případné změny ve znění této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou, a to
zvláštním dodatkem a po oboustranném souhlasu.
3. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran Občanským
zákoníkem.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá se
smluvních stran obdrží po jednom exempláři.

V ................................. dne .................................

………………………………………………
dárce

……………………………………………..
obdarovaný

