
Smlouva darovací o darování finanční částky  

  
Firma:  
IČ:                                    
sídlem:                           
zastoupená:  

(dále jen „dárce“) 
 
 
a 
 
Společnost:             Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 
IČ:                                 699 663 03 
sídlem:                          Kaznějovská 1517/51, 323 00  Plzeň 
zastoupená:                 Bc. Vlastimilou Faiferlíkovou 
Číslo účtu:  1938930/8030, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberplatz eG pobočka Cheb 
Zapsaná ve spolkovém rejstříku, spisová značka: L 2835 vedená u Krajského soudu v Plzni 

 (dále jen "obdarovaný") 
 

 
uzavírají dle § 2055 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku tuto 

smlouvu o darování finančního daru  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

Obdarovaný touto smlouvou přijímá finanční dar od dárce, dárce touto smlouvou obdarovanému finanční 
dar daruje bez jakéhokoliv dalšího nároku. Předmětem daru je peněžitá pomoc obdarovanému, který jej 
přijímá. 

 
 

II. Předmět daru a závazky obdarovaného 
 

Předmětem daru je finanční částka, kterou dárce poukáže na bankovní účet obdarovanému nejpozději 
do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy. Dar ve výši ██████,- Kč (slovy ███████████████ Kč) 
obdarovaný přijímá a zavazuje se jej využít k                (např. ke kofinancování mezigeneračních projektů). 

 
Obdarovaný se výslovně zavazuje a čestně prohlašuje, že dar použije k výše uvedeným účelům a že dar 
nebude využit jinak nebo v jiném rozsahu bez souhlasu dárce. Pro zajištění tohoto kontrolního ustanovení 
obdarovaný umožní dárci nahlédnout do účetních výkazů a evidenci po vznesení takového požadavku 
dárce.  
 
 

III. Sankce, prodlení a odpovědnost 
 

Dárce má právo kdykoliv vyzvat obdarovaného k vysvětlení podezření z neúčelového využití daru. 
Obdarovaný je povinen na takovou výzvu reagovat do 30 dnů ode dne jejího doručení a doložit případné 
nejasnosti. 
Dárci vzniká touto smlouvou právo v případě neúčelového využití daru obdarovaným (dle čl. II) 
na odstoupení od smlouvy a vyzvání obdarovaného k vrácení daru. Toto se týká i v případě, že dar bude 
použit jinak než účelově i z části, nebo nebudou ze strany obdarovaného předloženy informace o využití 
daru, nebo obdarovaný neumožní nahlédnout do účetních záznamů souvisejících s využitím daru. Pokud 
bude obdarovaný se svým záměrem investovat v prodlení, je povinen toto oznámit dárci písemně 
nejpozději 10 dnů před termínem realizace dle čl. II této smlouvy. V případě, že bude obdarovaným 
porušeno některé z těchto ustanovení a dárce od smlouvy odstoupí, je obdarovaný povinen do 30 dnů 



ode dne doručení oznámení o odstoupení dárce od smlouvy tento dar vrátit v plném rozsahu.  
 

IV. Další a závěrečná ustanovení 
 

Smluvní strany prohlašují, že obsahu této smlouvy rozumí a s tímto souhlasí. Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů a pravé a svobodné vůle obou účastníků. Smlouva je vyhotovena ve dvou 
stejnopisech, po jednom pro každou stranu, přičemž každý má platnost originálu. Změny a doplňky této 
smlouvy lze činit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma účastníky. Na důkaz své pravé a svobodné vůle uzavřít tento právní vztah, připojují své 
vlastnoruční podpisy účastníci smlouvy, opravdu, vážně a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek.  

 
 
Datum a místo:            ████████        Plzeň 
 
 
 
 
 
Podpisy:  ……………………………………. 
 
 
 
 
 
   ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 


