
DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2055 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“)

(dáie jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Energetický a průmyslový holding, a.s., společnost se sídlem na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 
00 Praha 1, Česká republika, ÍČ: 283 56 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod sp. zn. B 21747, zastoupená JUDr. Danielem Kíetinským, předsedou 
představenstva a Mgr. Markem Spurným, členem představenstva

(dále také jen „dárce“); a

1.2 Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje, se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 
Hradec Králové, IČ; 481 45 122, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 
829, zastoupená MUDr. Liborem Senetou, ředitelem ZZS KHK.

(dále také jen „obdarovaný“)

dárce a obdarovaný dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu

2. Předmět smlouvy

2.1 Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví:

Název produktu Kód Počet ks

Systém osobni ochrany dýchacích 51M100FDH 4
cest včetně ochranné kukly CA- 
10 a odpovídajících filtrů (P3, 
A2B2E2K2P3), zn. CleanAIR

(dále jen „dar“), a že není žádným způsobem omezena jeho možnost s darem disponovat.

2.2 Dárce prohlašuje, že celková hodnota daru dle této smlouvy činí 140.602 Kč (včetně DPH).

2.3 Obdarovaný dar uvedený v článku 2.1 této darovací smlouvy přijímá a ve smyslu § 27 odst. 6 zákona 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jej nabývá 
pro svého zřizovatele a dále se zavazuje jej použít výhradně na účely zdravotnické.

2.4 Předání daru mezi smluvními stranami se potvrzuje podpisem předávacího protokolu ve fonně dle 
vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy



3. Další ujednání v souvislosti s darováním

3.1 Dar se převádí bez právních vad, dluhů a břemen, na obdarovaného nepřecházejí v souvislosti 
s darováním žádné dluhy ani břemena.

3.2 Náklady spojené se sepsáním této smlouvy nese dárce, případnou daň z přijmu související 
s poskytnutím daru (pokud nebude dar od daně osvobozen) hradí obdarovaný.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou formou.

4.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí 
občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky.

4.3 Tato smlouvaje uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) 
vyhotovení.

4.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., v platném znění, přičemž za uveřejnění této smlouvy odpovídá výhradně obdarovaný, 
který se zavazuje tak učinit neprodleně po jejím podpisu.

4.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 
sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 
níže své podpisy.

V Praze dne 2020

Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje, jako obdarovaný

dravotnická záchranní služba 
Královéhradeckého kraj 

Hradecká 1640/2 A 
500 12 Hradec Králové 

,00:48145122

Funkce: ředitel ZZS KHK



Předávací protokol

Energetický a průmyslový holding, a.s., společnost se sídlem na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká 
republika, IČO: 283 56 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21747

(dále jen „Předávající“)
a

Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje, se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČ: 
481 45 122 

(dále jen „Přebírající“),

tímto potvrzují, Že:

dne 2 O?. O  Předávající předal Přebírajícímu:

Název Kód produktu Počet ks

Systém osobní ochrany dýchacích 
cest včetně ochranné kukly CA 10 
a odpovídajících filtrů (P3, 
A2B2E2K2P3), zn. CleanAIR

51M100FDH

(dále jen „Předmět předávky“) a Přebírající Předmět předávky od Předávajícího převzal.

V Hradci Králové dne 25. května 2020

Za Předávajícího

V Hradci Králové dne 25. května 2020

Za Přebírajícího

Energetický a průmyslový holding, a.s.

Jtliéw
Funkce:

Královehradeckého kraje
Jméno:
Funkce:

služba



RADA 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

VÝPIS 
USNESENÍ

z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, 
konané dne 25. května 2020

USNESENÍ RK/15/759/2020
Rada Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí
informaci příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého 
kraje o uzavření darovací smlouvy a přijetí věcného daru 4 ks ’’Systému osobní 
ochrany dýchacích cest včetně ochranné kukly CA-10 a odpovídajících filtrů, zn. 
CleanAIR" v celkové hodnotě 140 602 Kč

-í- Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 
<XÍlXM mUiHW. rtCfli O piíivni

V Hradci Králové, dne 2. června 2020
Za správnost vyhotovení:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. v. r. 
hejtman Královéhradeckého kraje


