
Tento vzor slouží pouze jako ukázka darovací smlouvy, a proto jej před použitím prokonzultujte 
s Vaším právním zástupcem. 

 
DAROVACÍ SMLOUVA 

dle § 2055 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Jméno a příjmení dárce 

Trvalé bydliště dárce 

Nar. XX. XX. XXXX 

(dále jen „dárce“) 

 

Jméno a příjmení obdarovaného 

Trvalé bydliště obdarovaného 

Nar. XX. XX. XXXX 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

1. Dárce daruje motorové vozidlo tovární značky ______________, SPZ ______________ a 
VIN ______________ (dále jen „dar“) a prohlašuje, že je jeho výhradním vlastníkem a 
rozhodování o jeho užití není nijak omezeno.  
 

2. Dárce dar daruje obdarovanému do výhradního vlastnictví a obdarovaný dar do svého 
výhradního vlastnictví přijímá. 
 

3. Obdarovaný nabývá vlastnictví daru dnem podpisu darovací smlouvy a při podpisu 
darovací smlouvy mu byly předány klíčky, všechny potřebné dokumenty a doklady od 
daru, což svým podpisem této smlouvy obdarovaný potvrzuje. 
 

4. Obdarovaný podpisem rovněž potvrzuje, že byl s celkovým technickým stavem daru 
osobně obeznámen. 
 

5. Obdarovaný musí co nejdříve po podpisu darovací smlouvy sjednat povinné ručení a spolu 
s dárcem do 10 dnů od podpisu zaregistrovat dar v registru vozidel na osobu 
obdarovaného. 
 

6. V případě, že by dárce dle svých práv vyžadoval pro nevděk či nouzi od obdarovaného dar 
nazpět, budou se smluvní strany řídit § 2068 až § 2078 zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, v platném znění. 



Tento vzor slouží pouze jako ukázka darovací smlouvy, a proto jej před použitím prokonzultujte 
s Vaším právním zástupcem. 

 
 

7. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že si darovací smlouvu před podepsáním 
přečetli a s jejím obsahem bez výhrady souhlasí dle své vlastní svobodné vůle. 
 

8. Darovací smlouva nabývá platnosti toho dne, kdy ji obě smluvní strany podepsaly. 
Smlouva je sepsána a uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení 
obdrží každá smluvní strana. 

 

V _______________ dne XX. XX. XXXX 

  

Podpis dárce                  Podpis obdarovaného 

     dárce               obdarovaný 


