
DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
jméno a příjmení:

datum narození:

bydliště:

(dále jen „Dárce“)

a

jméno a příjmení:

datum narození:

bydliště:

(dále jen „Obdarovaný“)

Dárce a obdarovaný uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu.

2. Předmět smlouvy
2.1 Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví osobní automobil tovární
značky ___________, rok výroby ___________, RZ ___________, VIN ___________, (dále
jen „Dar“.

2.2 Dárce prohlašuje, že není žádným způsobem omezena jeho možnost s tímto Darem
disponovat.

2.3 Dárce tímto daruje Dar Obdarovanému, a to do jeho výlučného vlastnictví a Obdarovaný
prohlašuje, že celý dar do svého vlastnictví přijímá.

2.4 Obdarovaný tímto potvrzuje, že celý dar mu byl Darujícím předán při podpisu této
smlouvy, včetně dokladů a klíčů od automobilu.



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 Obdarovaný prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem Daru a osobně se o něm
přesvědčil.

3.3 V případě práva Dárce odvolat Dar a požadovat po Obdarovaném jeho vrácení pro nouzi
nebo nevděk se užije úpravy § 2068 až 2075 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v
platném znění.

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.

4.2 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich svobodné vůle, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________ V _________ dne _________

________________________ ________________________

Dárce Obdarovaný

UPOZORNĚNÍ

Tento vzor darovací smlouvy má pouze informativní charakter, před použitím ho konzultujte s
právním poradcem. Neneseme žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím
tohoto dokumentu.


