
DAROVACÍ SMLOUVA 
č. CDR15847 

(dále jen „smlouva“) 
 
Dárce:     
Raiffeisenbank a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
2051  
se sídlem:              Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 
IČO:              49 24 09 01 
DIČ:                                    CZ699003154 
Zastoupena:                       xxxxxxxxxxxxxx 
                                           xxxxxxxxxxxxxx 
(dále též jen „dárce“ nebo „banka“)  
 
a 
 
Obdarovaný:  
Národní divadlo 
se sídlem:   Praha 1, Ostrovní 1, PSČ 112 30, 
IČO:     00 02 33 37 
DIČ:                                    CZ00023337 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:   2832011/0710 
Zastoupená:                       xxxxxxxxxxxxx 
(dále též jen „obdarovaný“) 
 
 
PREAMBULE 
 
Smluvní strany spolu dlouhodobě spolupracují na základě smlouvy o 
spolupráci Č. S/2019/00360 ze dne 2.12.2019 (dále též „Smlouva o 
spolupráci“). Dárce by rád poskytl obdarovanému na jeho činnost za podmínek 
sjednaných v této smlouvě dar nad rámec spolupráce dle Smlouvy o 
spolupráci a obdarovaný má v úmyslu tento dar přijmout.  
 
Proto se smluvní strany rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto darovací smlouvu.    
 
 

I. Předmět a účel smlouvy 
 

1. Obdarovaný prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou 
Ministerstvem kultury ČR, která na základě své zřizovací listiny ze dne 5. 
června 2012 v platném znění, vydané rozhodnutím ministryně kultury ČR 
č. 29/2012, realizuje uměleckou činnost na scénách Národního divadla, 
Stavovského divadla, Státní opery a Nové scény a event. na dalších 
místech, a je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu. 
 

2. Na tuto smlouvu a závazky z ní se nevztahují práva a povinnosti smluvních 
stran sjednaná ve Smlouvě o spolupráci.   
 



3. Předmětem této smlouvy je závazek dárce poskytnout obdarovanému za 
níže sjednaných podmínek peněžní dar ve výši stanovené dle odst.  2 až 4 
čl. II této Smlouvy (dále jen „dar“).  

 
4. Tento dar je výlučně určen pro realizaci uměleckých projektů Činohry ND. 
 

II. Poskytnutí daru a povinnosti stran 
  
1. Dárce si nechal na své náklady zhotovit propagační video s názvem „Naše 

kultura si zaslouží respekt“, které zveřejnil na svých účtech na sociálních 
sítích Facebook a LinkedIn (dále jen „sociální sítě“) dne 22. 2. 2021 (dále 
jen „video“).   
  

2. Dárce se rozhodl poskytnout obdarovanému peněžitý dar, jehož výši 
stanovil podle počtu komentářů vztahujících se k videu, kultuře a 
národnímu divadlu u videa na účtech dárce na výše uvedených sociálních 
sítích, které na účty na sociálních sítích umístili jejich návštěvníci v období 
od 22. 2. 2021 do 2. 3. 2021, přičemž za každý relevantní komentář u videa 
na účtech dárce poskytne dárce obdarovanému finanční prostředky ve výši 
5,- Kč. Ve výše uvedeném období přitom bylo na účty na sociálních sítích 
vloženo k videu celkem 6732 relevantních komentářů, což odpovídá částce 
33.660,- Kč za uvedené období.  

 
3. Dárce se dále rozhodl, že obdarovanému daruje nad rámec výše uvedené 

částky finanční prostředky ve výši 302.940,- Kč.   
 

4. Celková výše daru, který se dárce zavazuje na základě této smlouvy 
darovat obdarovanému, tedy činí částku 336.600,- Kč, tedy součet částky 
dle odstavce 2 a částky dle odstavce 3, které jsou uvedené výše.   

 
5. Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout obdarovanému peněžitý dar 

v celkové výši uvedené v předchozím odstavci na bankovní účet 
obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 45 dnů 
od účinnosti této smlouvy. 

 
6. Obdarovaný se zavazuje, že poskytnutý peněžitý dar přijme a že jej využije 

výlučně k účelu nebo činnosti uvedené v článku I. odst. 4 této smlouvy. 
 
7. Obdarovaný se zavazuje poskytnout bance na její vyžádání všechna 

potřebná potvrzení ohledně daru pro daňové účely. Dále se obdarovaný 
zavazuje prokázat bance na její vyžádání, že dar byl použit v souladu se 
závazkem dle čl. II odst. 6, resp. v souladu s účelem daru podle článku I. 
odst. 4 této smlouvy. 

 
8. V případě, že obdarovaný poruší svůj závazek dle čl. II. odst. 6 použít dar 

výlučně k účelu nebo činnosti podle článku I. odst. 4 této smlouvy a/nebo 
neprokáže bance dle čl. II odst. 7 jeho použití, je banka oprávněna od této 
smlouvy odstoupit. V případě, že banka jako dárce od této smlouvy 
odstoupí, je obdarovaný povinen bez zbytečného odkladu po doručení 
oznámení o odstoupení vrátit dar bance. 

 
 



III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  
 
2. Tato smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom. 
 
3. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právními poměry z ní 

vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
v platném znění. 

 
4. Veškerá ustanovení této Smlouvy jsou považována za důvěrná. Smluvní 

strany se zavazují, že informace o obsahu této Smlouvy neposkytnou žádné 
třetí osobě (s výjimkou případů, kdy obecně závazný právní předpis stanoví 
jinak; např. uveřejnění smlouvy v registru smluv).  

 
5. Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu, uzavřenou mezi 
smluvními stranami o všech právech a povinnostech v této smlouvě 
zakotvených. 

 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední z výše 

uvedených smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. 
 
 
V Praze, dne .........................  V ……………….., dne ......................... 
 
Raiffeisenbank a.s.                        Národní divadlo 
                                
 
 
 


