
DAROVACÍ SMLOUVA 

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

 (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále 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, IČ: 283 56 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze pod sp. zn. B 21747, zastoupená JUDr. Danielem Křetínským, předsedou 

představenstva a Mgr. Markem Spurným, členem představenstva 

(dále také jen „dárce“); a 

 

1.2 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem na adrese 

Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 453 33 009, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. Pr 684, zastoupená MUDr. Bc. 

Pavlem Hrdličkou, ředitelem  

(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 osobní ochrany dýchacích cest včetně ochranné kukly 

CA-10 a odpovídajících filtrů (P3, A2B2E2K2P3), zn. CleanAIR 

51M100FDH 

 

3 

podrobně specifikováno jako 3 ks sady Filtro-ventilační jednotky CleanAir Medi Air - by Malina Safety (s 

popruhy s Indikátorem průtoku a Nabíječkou), každá sada včetně spotřebního materiálu Kukla CleanAir, 

Hadice k filtro-ventilační jednotce, 8 ks  Filtrů CleanAir - A2B2E2K2P3 a Náhradní baterie CleanAir 

Medi Air.  (dále jen „dar“),  

a že není žádným způsobem omezena jeho možnost s darem disponovat. 

2.2 Tento dar je určený pro zaměstnance obdarovaného k jejich ochraně při zásahu u pacientů 

s podezřením, nebo potvrzením nákazy COVID-19. 

2.3 Dárce prohlašuje, že celková hodnota daru dle této smlouvy činí 87.150  Kč bez DPH . 

2.4 Obdarovaný ve smyslu ust. § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijímá dar do vlastnictví svého zřizovatele, a ten jej v souladu s 

ust. § 27 odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a čl. VI. odst. 9 

Zřizovací listiny této zřizované příspěvkové organizaci předává do jejího vlastnictví k výkonu činnosti, 

pro kterou byla zřízena. Obdarovaný se zavazuje poskytnutý dar použít v souladu se svými cíli a 

posláním. 

2.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že k předání daru došlo 6. dubna 2020.  



 
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. Obdarovaný je příspěvkovou organizací 

zřízenou územním samosprávným celkem, přičemž bezúplatný příjem, který je předmětem této 

smlouvy, je od daně z příjmů osvobozen v souladu s ust. § 19b odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o daních z 

příjmů. 

3.3 Obdarovaný nemá právní povinnost poskytnout za dar jakoukoli protihodnotu. 

 

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 smlouva je 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 prohlašují, 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  

Energetický a průmyslový holding, a.s., jako dárce 

 

 

______________    ______________   

Jméno: JUDr. Daniel Křetínský  Jméno: Mgr. Marek Spurný 

Funkce:  předseda představenstva  Funkce:  člen představenstva 

 

 

V Plzni dne  

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, jako obdarovaný 

 

 

______________   

Jméno: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička 

Funkce: ředitel  

 


