
DAROVACÍ SMLOUVA 
 

 
................................................................................................, dat. nar./IČ: .............................,  
 
 
bytem/se sídlem .......................................................................................................................  
 
 
(v případě právnické osoby: zastoupený .................................................................................), 
 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Český královský institut, z.ú., IČ: 10720375, se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, Malá 
Strana, PSČ: 118 00, zastoupený JUDr. Zdeňkem Prázdným, ředitelem, zapsaný v rejstříku 
ústavů, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 953, 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2055 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 

darovací smlouvu 
 
 
 

I. 
Předmět smlouvy, práva a povinnosti stran 

 
Obdarovaný je zapsaný ústav zřízený za účelem vědecké, publikační a osvětové činnosti, 
studia, objasňování a publikace nauk v oblasti historie, práva a sociologie se zaměřením na 
informovanost o monarchistickém uspořádání společnosti a činnosti s tím související a jako 
takový naplňuje definici politického institutu ve smyslu §17 odstavec 4 zákona č. 424/1991 
Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 
 
Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému na jeho činnost v souladu s jeho účelem  
 
peněžitý dar ve výši .....................................,- Kč (slovy: .......................................................... 
korun českých), dále jen „peněžitý dar“. Dárce uhradí peněžitý dar na účet obdarovaného č.  
4176617010/5500 vedený u  Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078 
 
Obdarovaný peněžitý dar přijímá a zavazuje se jej použít v souladu s účelem, na který mu 
byl poskytnut, a zároveň k účelu, pro který byl obdarovaný zřízen. 
 
Dárce bere na vědomí, že peněžitý dar bude v souladu se zák. č. 424/1991 Sb. uveden 
v přehledu darů ve výroční zprávě obdarovaného a souhlasí se zpracováním a použitím 
údajů o své osobě za tímto účelem. 
 
 
 
 
 
 



II. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními  stranami. 
Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 
 
Tato smlouva, její platnost, účinnost, výklad, plnění a ukončení, jakož i práva a povinnosti z 
ní vyplývající, se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb. Smluvní strany vylučují použití §1740 odstavec 3 a §1751 odstavec 2 občanského 
zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, nedojde-li k úplné shodě projevů 
smluvních stran. 
 
Veškeré změny, doplňky anebo ukončení této smlouvy mohou být provedeny pouze 
písemnou formou, a to osobami, které jsou za smluvní strany oprávněny jednat nebo je 
zastupovat. Písemná forma je nutná i pro vzdání se písemné formy.  
 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany měly možnost 
seznámit se s textem a s obsahem smlouvy dostatečně před jejím uzavřením, obsahu 
smlouvy rozumí, chtějí být smlouvou vázány a smluvní ujednání navzájem projednaly. 
 
 
 
 
V Praze dne ................... 2021 
 
 
…………………………………    ……………………………….. 
..............................................     JUDr. Zdeněk Prázdný 
        ředitel 
        Český královský institut, z.ú. 
 
 
 


