
čj. MMP/.......... 
D A R O V A C Í  S M L O U V A  

 
 
uzavřená podle § 628 a násl. Občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami: 
 
 
1.  (Jméno, příjmení, titul)   

 nar.  v   , bytem  

jako dárcem na straně jedné 
 
 

a 
 
 
2. Plzeň, statutární město  

se sídlem Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň, IČO 075370 
zastoupený Mgr. Adamem Skálou, vedoucím Archivu města Plzně 

jako obdarovaným na straně druhé 
 
 
Obě smluvní strany přistupují k realizaci obsahu ujednání s vědomím nezbytnosti 

zachování svědectví o historickém vývoji společnosti pro budoucí generace a o podílu jejích 
jednotlivých členů a jejich sdružení na jeho utváření. V tomto ohledu uznávají nezastupitelný 
význam archiválií a postavení a úlohu veřejných archivů jako správních úřadů a odborných 
ústavů pro péči o archiválie. 

Obdarovaný tímto ujednáním potvrzuje svůj celkový zájem o uchování archivního 
bohatství a garantuje profesionální přístup ke kulturněhistorickému dědictví, veden maximální 
snahou o jeho trvalé zachování. 

Smluvní strany prohlašují, že jejich ujednání je výrazem shodného přístupu 
k předmětné oblasti a obsahu dané věci a zájmu o další rozvíjení pozitivních, obecně  
a oboustranně prospěšných vztahů, vytvořených na bázi vzájemného porozumění, vstřícnosti 
a uznání dobré vůle dárce obdarovaným.   

 
I. 
 

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti 
s darováním archiválií dárce obdarovanému. 

 
II. 

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému archiválii podrobně specifikovanou 
v záznamu o předání věci, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dar“). 

 
Obdarovaný přijímá od obdarovaného dar a nabývá ho do svého vlastnictví. 

 
III. 

 
Dárce prohlašuje, že dar je jeho výlučným vlastnictvím a neváznou  

na něm žádné závazky či práva třetích osob. 



 
IV. 

 
Smluvní strany se dohodly na trvalém umístění daru v Archivu města Plzně, kde mu 

bude zajištěna dostupná úroveň všestranné péče o archiválie. 
K vlastnímu fyzickému předání a převzetí daru došlo před uzavřením této smlouvy, 

což je osvědčeno v záznamu o předání věci, který tvoří přílohu této smlouvy. 
Dárce bere na vědomí, že při odborném pořádání věci mohou být vyčleněny materiály 

bezobsažné, prokazatelně duplicitní a torzovité či znehodnocené fyzickým poškozením. 
Případná skartace těchto materiálů, jakož i delimitace materiálů provenienčně cizích do jiných 
fondů budou konzultovány s dárcem. 

 
VI. 

 
Zpřístupnění darované věci bude prováděno v souladu s platnou právní úpravou, 

zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů a předpisy souvisejícími. 

Dárce si neklade žádné podmínky pro zpřístupnění věci nad rámec právní úpravy.  
 

VII. 
 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
Oprávnění Mgr. Adama Skály k uzavření této smlouvy je dáno pracovní náplní 

Archivu města Plzně schváleným Radou města Plzně.   
 

 
V Plzni dne  ...........................  
 
 
Dárce: Za obdarovaného: 
 
 
 ...............................................   ................................................   
       Mgr. Adam Skála 
 


