Darovací sn)lollva

uzavřená podle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoní, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s ust. § 12 zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,sni/ouva")
mczi

Čínskou lidovou republikou - Velvyslanectví v ČR
Sídlo: Pelléova 18, Praha 6
Zastoupená: Xu Jinsong, vedoucí kanceláře velvyslanectví
(dále jen ,,dárce")
a

Českou republikou - Ministerstvem vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ0007064
Zastoupená: Janein Hamáčkein, lninistreln vnitra České republiky
(dále jen ,,obdarovaná")
společně také jako ,Snllllvjll" str(llty"
I,
ÚČel snilouvy

].

Vláda České republiky svýin usneseniin ze dne 12. března 2020 č. 194 vyhlásila v souladu s ČI. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb. O bezpečnosti České republiky, pro úzeiní České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázánhn výskytu koronaviru, označovaného jako SARS cov-2, na
území České republiky nouzový stav.

2.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, řešenin] vzniklé krizové situace a zajištěním potřebného
zdravotnického materiálu se smluvní strany dohodly, že dárce bezúplatně převede na obdarovanou níže
specifikované movité věci - ochranné prostředky. Bezúplatn převod je realizován ve veřejnéin zájmu,
pro potřeby obdarované a obyvatele regionů České republiky.

l.

ll.
Předmět daru
Dárce na základě této snilouvy bezúplatně převádí na obdarovanou vlastické právo k následujícím
movitýin věcem:

a) l 64000(slovy sto šedesát čtyři tisíc) kusů jednourazových lekářských roušek
b) 1800(sIovy tisíc osin set) kusů ochranných biyh

(dále jen ,,dar") a obdarovaná dar přijímá do svého vlastnictví.
2. Obdarovaná je srozuměna s tím, že dar je účelově určen pro regioný České republiky a
zavazuje se dar využít výhradně ve veřejném zájmu pro účely těchto regionů CR. Obdarovaná se v
souladu s usnesením vlády České republiky č. 286 ze dne 23. března 2020 zavazuje distribuovat
do regionů České republiky bez zbytečného odkladu poté, co dar bude dopraven do České
republiky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, Že v případě daru se nejedná o materiál určený primárně pro pracovníky
ve zdravotnictví.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dárce ani obdarovaný nenesou žádnou odpovědnost za nesprávné
nošení ochranných pomůcek konečnými uživateli či případné nakaŽení osob.

III.
Způsob a Čas plnění

Dárce poskytne dar obdarované a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy prostřednictvím
zástupce Velvyslanecví Crl v čr na lnezil)árodníln letišti Šanghaj (Čina).

IV.
ZávěreČná ustanovení
l.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho níže
připojují své vlastnoruční podpisy.

3.

Tato smlouva byla sepsána ve trojíin vyhotovení a to v jazyce českém, anglickán a čínskéin, každé z
nich s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení z každé smlouvy.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dneni jejího podpisu oběma smluvními stranami.

