DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
A) „dárce“……………………………………………………………………………………………………………………………..

a
B) Nadační fond GRÁCIE, IČ 05835534
Sídlem Zlatnická 1124/7, 110 00 Praha 1,
Spisová značka N 1471 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „obdarovaný“ a specifikovaný v Příjemce na sklad jako Odběratel)
uzavírají na základě vzájemného souhlasu tuto darovací smlouvu:
Článek I. Předmět smlouvy

1. Dárce je výlučným vlastníkem vlasů specifikovaných
délka............................cm, barva #................ a váha.............................g
označených kódem VP ........................... (dále jen „vlasy“)
2. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k věcem na obdarovaného, tedy daruje
obdarovanému, a to se všemi právy a povinnostmi, které se k darovaným vlasům vztahují.

3. Obdarovaný tyto vlasy jako dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.
4. Dárce prohlašuje, že pravdivě seznámil obdarovaného se stavem vlasů a že na darovaných
vlasech neváznou žádné jiné právní povinnosti. Obdarovaný prohlašuje, že si darované vlasy
řádně prohlédl, a že jejich stav je mu znám a že nabývá tyto vlasy do svého vlastnictví ve stavu,
v jakém se nacházejí.
5. Obdarovaný pomáhá lidem, kteří v důsledku choroby přišli o vlasy (dále jen „příjemce vlasů“).
Dárce se darováním vlasů rozhodl podpořit příjemce vlasů tak, že vlasy daruje obdarovanému,
který vlasy použije v souladu s účelem svého působení dle zakládací smlouvy.
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Článek II. Nabytí vlastnického práva
Darované vlasy nabývá obdarovaný do svého výlučného vlastnictví ve smyslu platných
ustanovení občanského zákoníku. Vlastnictví k darovaným vlasům přechází na obdarovaného
dnem podpisu této smlouvy.
Dnem podpisu této smlouvy přecházejí na obdarovaného i veškerá práva s darovanými vlasy
spojená, jakož i veškeré užitky a povinnosti.
Článek III. Závěrečná ustanovení
Dárce souhlasí s bezplatným zveřejněním svého jména, příjmení, města pobytu a svého osobního
příběhu pro účely reklamy a propagace Obdarovaného nebo příjemce vlasů, zejména na
webových stránkách a propagačních materiálech Obdarovaného.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jeden stejnopis.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely jí po vzájemném
projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji v tísni a ani za nápadně
nevyhovujících podmínek, a že s jejím zněním výslovně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.
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