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Darovací smlouva na finanční prostředky 
 

Tuto směnnou smlouvu uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku 
následující smluvní strany (dále jen „Smlouva“): 

1. Pan/paní ____________________________, 

r.č. _________________________ 

bytem: ______________________________ č.p. ___________, 267 18 Hlásná Třebaň 

bankovní účet číslo: ________________________________/_________  

(dále jen „Obdarovaný“) 

a 

2. Obec Hlásná Třebaň, IČO: 00233234, se sídlem Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň, zastoupená 
Ing. Tomášem Snopkem, starostou obce 

(dále jen „Obec Hlásná Třebaň“) 

(Obdarovaný a Obec Hlásná Třebaň společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní 
strana“) 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO: 

1. Předmět Smlouvy 

1.1. Obec Hlásná Třebaň se za podmínek této Smlouvy zavazuje poskytnout Obdarovanému finanční dar 
ve výši =5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). 

1.2. Obec Hlásná Třebaň poskytuje finanční dar ve smyslu § 2055 Občanského zákoníku v rámci Programu 
pomoci rodinám v kritické životní situaci způsobené koronavirovou krizí (dále jen „Program“) 
schváleného zastupitelstvem obce Hlásná Třebaň dne 1. 2. 2021 na základě čestného prohlášení 
Obdarovaného, které je přílohou č. 1 této smlouvy 

1.3. Finační dar bude Obcí Hlásná Třebaň převeden na bankovní účet Obdarovaného uvedený v záhlaví,  
a to do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. 

1.4. Obdarovaný prohlašuje, že splňuje podmínky Programu.  

1.5. Obdarovaný finanční dar přijímá do svého vlastnictví. 

2. Závěrečná ujednání 

2.1. Jestliže kterákoliv ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, 
nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo 
práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného 
práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové 
vzdání se činí. 
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2.2. Pokud to bude možné, pak každé ujednání této Smlouvy bude vykládáno tak, aby bylo dle příslušného 
práva účinné a platné, avšak v případě, že některé ujednání této Smlouvy bude dle příslušného práva 
nevymahatelné nebo neplatné, pak bude takové ujednání neúčinné pouze v rozsahu takové 
nevymahatelnosti nebo neplatnosti a zbývající ujednání této Smlouvy budou i nadále závazná, platná 
a účinná. V případě takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti budou Smluvní strany jednat v dobré 
víře s cílem dohodnout se na změnách či doplněních této Smlouvy, které jsou s ohledem na tuto 
nevymahatelnost či neplatnost pro splnění záměru této Smlouvy nezbytné. 

2.3. Obec Hlásná Třebaň si stanovuje rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 
Občanského zákoníku pro případ porušení podmínky darování, tzn. pokud reálný stav bude v rozporu 
s čestným prohlášením Obdarovaného.  

2.4. Tato Smlouva je platná a účinná podpisem všech Smluvních stran. 

2.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží každá 
ze Smluvních stran. 

2.6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu (neexistují žádná 
vedlejší ujednání) a byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, že Smlouvě rozumí a jsou oprávněny zavázat se způsobem zde uvedeným, 
na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V ____________ dne ________ 

  
V ____________ dne ________ 

 
 
 
 

  
 
 
 

Za Obec Hlásnou Třebaň, 
Ing. Tomáš Snopek, starosta obce 

 

 Obdarovaný 

 

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení 


