
Darovací smlouva dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Ing. Daniela Kubschová 
IČO: 48831514 
....................... 
.....................................

(dále také jen ..dárce")

a

Zdravotnická Záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem Aksamitová 557/8, Olomouc 779 00 
IČ: 00849103, DIČ: CZ00849103 
...................................................... 
....................................................
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 946 
zastoupena: ředitelkou Ing. Andreou Rakovičovou, MBA

(dále také jen „obdarovaný^ či „ZZS OK“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu následujícího obsahu:

Článek I.

1. Na základě této darovací smlouvy slibuje dárce dobrovolně bezplatné přenechat finanční 
částku ve výši 50 000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) Zdravotnické záchranné 
službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci jako obdarovanému, která tento slib 
dle této smlouvy přijímá.

2. Smluvní strany sjednaly, že předmět darovací smlouvy bude dárcem poskytnut ZZS OK 
jako obdarovanému do 31. 8. 2021.

3. Předmět darovací smi o my bude využit v souvislosti se zlepšením pracovního prostředí 
zaměstnanců UO Olomouc.

4. ZZS OK výše uvedené movité věci nabývá do vlastnictví Olomouckého kraje, a to 
v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění a Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných 
Olomouckým krajem.
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Článek II.

Účastníci podpisem této smlouvy vyjadřují nezvratnou vůli převést předmět převodu této 
smlouvy z dárce na obdarovaného. V tomto smyslu se tedy účastníci zavazují, ukáže-li se, 
ať už z jakéhokoliv důvodu, že tato smlouva není způsobilá, aby byl podle ní převeden 
předmět této darovací smlouvy v souladu s touto vůlí účastníků, nebo bude-li tato 
smlouva později prohlášena za neplatnou, doplnit tuto darovací smlouvu, pozměnit ji, či 
uzavřít darovací smlouvu v novém znění za stejných podmínek tak, aby předmětný 
nedostatek této smlouvy byl napraven a aby přešel předmět převodu této smlouvy na 
obdarovaného. Tyto úkony se účastníci zavazují učinit bez zbytečného odkladu poté, co 
k tomu budou některým účastníkem vyzváni.

Článek III.

1. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána 
v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.

V Olomouci dne 26.8.2021

Ing. Daniela Kubschová 
za dárce

Zdravotnická záchranná služba 
Olomouckého kraje
p ř i s pěvková organ izace 
Aksamitová 557/8, 779 00 OLOMOUC

• ( 19)  ■

Ing. Andrea Rakovičová, MBA 
ředitelka ZZS OK 
za obdarovaného
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