
DAROVACÍ SMLOUVA                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                      
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  předpisů                            
(dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany
1.1  ……………………………………………………………………………………………………….                                                                                        
IČO ……………………………………….  DIČ ……………………………………..
zastoupená  …………………………………... (dále také jen „dárce“)                                                                                                                        

a 

1.2 Wampum, z.s., sídlem Petrovice 94, 262 55 Petrovice

      IČO 176 899 25
      zastoupený Karlem Janouškem, členem výboru spolku (dále také jen „obdarovaný“)                                                     
                                                                                                                                                                                                                 
dárce a obdarovaný dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu 
                                                                                                                                                                                                                   
2. Předmět smlouvy
2.1 Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční částku (dále také jen „dar“) ve výši  …………………... , - Kč,      
slovy …………………………... korun českých, formou bezhotovostního převodu na účet  obdarovaného 252225521/0600, a to 
nejpozději do …….…….. datum.                                                                                                                                                                 
2.2 Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem finančních prostředků, které jsou  předmětem této smlouvy a že není 
žádným způsobem omezena jeho možnost s touto částkou disponovat.                                                                                      
2.3 Obdarovaný prohlašuje,že dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.                                                                                    
2.4 Dar je podle této smlouvy bezúčelový.

3. Další ujednání v souvislosti s darováním                                                                                                                                                 
3.1 Dar se převádí bez právních vad, dluhů a břemen. Na obdarovaného nepřecházejí  v souvislosti s darováním 
žádné dluhy ani břemena.                                                                                                                                                               
3.2 Strany jsou obeznámeny s možností odvolání daru z důvodů stanovených občanským  zákoníkem. Vznikne-li 
dárci právo odvolat dar, budou strany postupovat dle ustanovení §  2068 a násl. občanského zákoníku.                     
3.3 Náklady spojené se sepsáním této smlouvy nese dárce, poplatky z darování hradí  obdarovaný.                             
3.4 Dárce tímto výslovně souhlasí se zveřejněním jeho jména, darované částky a účelu daru.

4. Závěrečná ustanovení                                                                                                                                                                                         
4.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.                                                                
4.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v  souvislosti s ní, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších  předpisů a ostatními právními předpisy České 
republiky.                                                                                                                                                                                              
4.3 Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po  jednom vyhotovení.                     
4.4 Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato  smlouva byla sepsána vážně, 
určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle,  na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

                                                                                                                                                                                                                 
V  ………………….…..   dne …………………..……….                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           
                     …………………………………………………..….                                               ………………………………………………………..         
                                             dárce                                                                                                  obdarovaný        


