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Krajský úřad 

Číslo obdarovaného: 20/SML1914/DS/KH  
Číslo dárce: VUAS/2020/146  
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

   
Obdarovaný:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem 

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Luboš Trojna 
E-mail/telefon: 
 

trojna.l@kr-ustecky.cz, 475657754 

(dále jen „obdarovaný“)  
 

a 

Dárce:  
Vršanská uhelná a.s. 
Sídlo: V. Řezáče 315, 434 67 Most 
Zastoupený: Ing. Petrem Lencem, místopředsedou představenstva 
IČ: 28678010 
DIČ: CZ699003245 
Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.  

č.ú. 117043063/0300 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Lenc, místopředseda představenstva 
E-mail/telefon: vrsanskauhelna@7group.cz, 476 202 511 
                                                    vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
                                                    sp. zn. B 1986 
(dále jen „dárce“) 
 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

DAROVACÍ SMLOUVU: 
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I. 

Předmět daru 

Dárce je vlastníkem těchto movitých věcí: 5 000 kusů respirátorů – roušek KN 95 FFP2, které 
budou použity jako účinná ochrana dýchacích cest proti virům a bakteriím. (dále jako „předmět 
daru“). Celková hodnota daru je 232.300,- Kč. 
 

II. 
Projevy vůle 

1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru a obdarovaný 
předmět daru přijímá od dárce do svého výlučného vlastnictví.  

2. Dárce přikazuje obdarovanému předmět daru použít výhradně za účelem ochrany života 
a zdraví osob ohrožených pandemií COVID-19 a to v rámci plnění opatření prováděných 
za účelem odvracení újmy, která v souvislosti s touto pandemií bezprostředně hrozí. 

3. Obdarovaný se zavazuje, že předmět daru použije pouze k účelu, k němuž byl darován.  

 

III. 
Prohlášení smluvních stran a ostatní ujednání 

1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem předmětu daru, a že na něm 
neváznou práva třetích osob. Dále dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s movitými 
věcmi, jež jsou předmětem daru.  

2. Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru řádně prohlédl a je seznámen s jeho stavem.  

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Obdarovaný tímto potvrzuje, že o přijetí daru bylo rozhodnuto Oldřichem Bubeníčkem, 
hejtmanem Ústeckého kraje na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 005/92R/2020 
ze dne 25. 3. 2020, kterým mu bylo svěřeno rozhodování o nabývání movitých věcí 
obdarovaným v souvislosti s prováděním dílčích opatření během nouzového stavu 
vyhlášeného na území Česká republiky dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření 
územních samosprávných celků. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. K nabytí vlastnictví k předmětu daru 
obdarovaným dochází převzetím předmětu daru. 

 

V. 
Podpisy smluvních stran 

Osoby, které tuto smlouvu podepisují, prohlašují, že jsou oprávněny ji za smluvní strany 
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podepsat, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

 
 

V Mostě dne ………………… 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Dárce 
Severní energetická a.s. 
Ing. Petr Lenc 
místopředseda představenstva 

Obdarovaný 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 
hejtman 

 

 


