
DAROVACÍ SMLOUVA 
 
Subjekt: ________________________________________________________________ 

se sídlem:   ______________________________________________________  

zastoupený:  _____________________________  

IČ:    ____________  DIČ: _____________ 

číslo účtu:  _______________ 

(dále jen „dárce“) 

 

a 
  

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice 
se sídlem:   Charlese de Gaulla 916/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

zastoupené:  Yevhenem Perebyinisem, velvyslancem  

číslo účtu:  304452700/0300 

(dále jen „obdarovaný“) 

 
uzavírají dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto 

darovací smlouvu (dále jen „smlouva“): 

 
I. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši _________________________ Kč 
 
(slovy ________________________________________________ korun českých) (dále jen 
„finanční dar“) jako příspěvku na humanitární pomoc.  

 
II. Závazky a práva dárce 

Dárce se zavazuje k poskytnutí finančního daru na účel dle bodu I. smlouvy. Dárce poukáže 
finanční dar na bankovní účet obdarovaného č. 304452700/0300, vedený u Československé 
obchodní banky, a.s., pod variabilním symbolem 14915, a to nejpozději do patnácti (15) dnů ode 
dne podpisu této smlouvy. Dárce je oprávněn provést kontrolu, zda poskytnutý finanční dar byl 
použit v souladu s účelem uvedeným v bodu I. smlouvy. 
 

III. Závazky a práva obdarovaného 
Obdarovaný finanční dar přijímá a zavazuje se použít jej dle bodu I. smlouvy k účelu citovanému 
v této smlouvě. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci finančního daru dle bodu II. smlouvy 
provedení kontroly jeho využití. 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se ostatní práva a závazky smluvních stran obecně 
závaznými právními předpisy. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z 
nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně a se 
souhlasem obou smluvních stran. Dárce a obdarovaný prohlašují, že k uzavření této smlouvy 
dochází na základě jejich společné a svobodné vůle, že si tuto smlouvu pečlivě přečetli a souhlasí 
s jejím obsahem bez výhrad. Na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. 
 
V ………………………... dne …………….  V Praze dne …………………. 
 
Za dárce:      Za obdarovaného: 
 
_________________________________  _________________________________ 
                              Yevhen Perebyinis 
       Velvyslanectví Ukrajiny v České republice 


