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Smlouva darovací 
 

1. Společnost:  
se sídlem:  
IČ:  

       číslo účtu: 

       e-mail:  
Zastoupena:  

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

2. Čisté nebe o. p. s. 

se sídlem: Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava                                                                                                                             

IČ: 28642996 

číslo účtu: 43-8475580287/0100 

e-mail: info@cistenebe.cz  

Zastoupena: Mgr. Nelou Vachtarčíkovou, ředitelkou 

(dále jen „obdarovaný“) 

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2055 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

darovací smlouvu: 

I. 

Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout finanční dar obdarovanému. 
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II. 

Vymezení daru 

Dárce se zavazuje na základě této smlouvy bezplatně poskytovat obdarovanému měsíčně 

finanční dar ve výši …..............,- Kč (slovy: ……………..............korun českých) – dále jen „dar“ a 

obdarovaný tento dar přijímá. 

 

III. 

Způsob a doba plnění 

Dar podle odst. II. bude dárcem převeden na účet obdarovaného vedený u Komerční banky, číslo 

účtu 43-8475580287/0100, a to vždy do 20. dne daného měsíce. 

 

IV. 

Účel daru 

Dar bude použit na financování činnosti obecně prospěšné společnosti (obdarovaného), a to na  

ekologickou a vzdělávací činnost obdarovaného. V případě, kdyby dar byl použit v rozporu s tímto 

určením, má dárce právo od smlouvy ihned odstoupit. Obdarovaný je na požádání povinen 

nesprávně použitou část daru vrátit do 30 dnů dárci. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

a) Dar předává dárce obdarovanému dobrovolně a nespojuje s ním žádnou protislužbu ze strany 

obdarovaného. 

b) Za den přechodu vlastnického práva k daru se považuje den, kdy dojde k připsání výše 

uvedeného daru na účet obdarovaného. 

c) Dárce souhlasí s tím, aby informace o jeho společnosti a výši daru zveřejnila obecně prospěšná 

společnost na svých webových stránkách a výroční zprávě. 

d) Dárce i obdarovaný mohou smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, 

která počne běžet prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení 

výpovědi. 

e) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom z nich. 

f) Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou. 

g) Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými 

předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění. 
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h) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, uzavřeli jí po vzájemném 

projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsali ji v tísni a ani za nápadně 

nevyhovujících podmínek. 

 

 

 
v …..…………. dne…..…………..…         v …..…………. dne…..…………..… 
   
 
 
 
 
 
 …………………………………………….                    …………………………………………….    

     jméno a příjmení             Mgr. Nela Vachtarčíková 
 funkce                ředitelka 
 obchodní jméno                       Čisté nebe o. p. s. 
 dárce                                            obdarovaný 

       
          

        

 


