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Níže uvedené smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem v Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01
IČO: 00024341
jednající: Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr zdravotnictví
(dále jen ,,Převodce")

.

číski
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K'ajský úřad Středočeský kraj
Doručeno: 23. 12.2020
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druh:

2. Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 708 91 095
jednající Mgr. Petra Pecková, hejtmanka

kuskes7a340f70

kuskes7a34Of70

(dále jen ,,Nabyvatel")
(Převodce a Nabyvatel dále společně jen ,,Smluvní strany")
spolu uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku:

Preambule

1. Převodce touto smlouvou naplňuje usneseni vlády České republiky č. 405 ze dne 9. 4.
2020 v souladll s nimž platí, že Převodce nakupuje osobní ochranné, zdravotnické
prostředky a další vybavení potřebné k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID19 (dále jen ,,prostředky"), ve veřejném zájmu, a je oprávněn tyto prostředky pořizovat
i za účelem jejich distribuce státním a nestátním subjektům.
2. Účelem této smlouvy je proto naplnit veřejný zájem na převodu niže specifikovaných
prostředků pro boj se shora uvedeným onemocněním tak, aby tyto prostředky byly
efektivně a bezúplatně distribuovány osobám zapojeným do boje proti onemocnění
COVID-19.

ČI. I.
Předmět smlouvy

1. Tato smlouva upravuje podmínky bezúplatného převodu majetku Převodce na
Nabyvatele.
2. Převodce je výlučným vlastníkem níže uvedených hmotných movitých věcí,
v jednotkové ceně:
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"h ventilátorů

Název produktu
100 PV-DJ200001-018-012
VENTILÁTOR

Evidenční/sériové
číslo

Jednotková
cena v KČ bez
DPH

Konečná jednotková
cena v KČ

.
Počet
ks

GB-06022290

260789,00

315554,69

l

GB-06022329

260789,00

315554,69

l

GB-06022353

260789,00

315554,69

l

A6968-05-2020

559375,00

676843,75

l

A6963-05-2020

559375,00

676843,75

l

MT 75-08671

277200,00

335412,00

l

MT 75-08669

277200,00

335412,00

l

MT 75-08681

277200,00

335412,00

l

MT 75-08703

277200,00

335412,00

l

MT 75-08638

277200,00

335412,00

SV300
100 PV-DJ200001-018-012
VENTILÁTOR
SV300
100 PV-DJ200001-018-012
VENTILÁTOR
SV300
PLICNÍ
VENTILÁTOR
MV 2000 VERZE
EVO 5.
PLICNÍ
VENTILÁTOR
MV 2000 VERZE
EVO 5.
TRANSPORTNĚ
STACIONÁRNÍ
PLICNÍ
VENTILÁTOR
MONNAL T75
TRANSPORTNĚ
STACIONÁRNÍ
PLICNÍ
VENTILÁTOR
MONNAL T75
TRANSPORTNĚ
STACIONÁRNÍ
PLICNÍ
VENTILÁTOR
MONNAL T75
TRANSPORTNÉ
STACIONÁRNÍ
PLICNÍ
VENTILÁTOR
MONNAL T75
TRANSPORTNĚ
STACIONÁRNÍ
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PLICNÍ
VENTILÁTOR
MONNAL T75
POJÍZDNÝ STOJ
K PLICNÍMU
. VENTILÁTORU

(n,ní k dispozici)

30000,00

36300,00

5

MONNAL T75
OPTION CO2
MONITORACE
VČETNĚ ČIDLA ' (není k dispozici)
K PLICNÍMU
VENTILÁTORU

5
60000,00

72600,00

(není k dispozici)

20000,00

24200,00

5

MT 60-10493

249750,00

302197,50

l

MT 60-10466

249750,00

302197,50

l

(n,ní k dispozici)

30000,00

36300,00

2

(n,ní k dispozici)

60000,00

72600,00

2

(není k dispozici)

20000,00

24200,00

2

MONNAL T75
RAMENO
" PACIENTSKÉHO
OKRUHU K
MONITORU
MONNAL T75
TRANSPORTNĚ
STACIONÁRNÍ
PLICNÍ
VENTILÁTOR
MONNAL T60
TRANSPORTNÉ
STACIONÁRNÍ
PLICNÍ
"
VENTILÁTOR
MONNAL T60
POJÍZDNÝ STOJ
K PLICNÍMU
VENTILÁTORU
MONNAL T60
OPTION CO2
MONITORACE
VČETNĚ ČIDLA
K PLICNÍMU
VENTILÁTORU
MONNAL T60
RAMENO
PACIENTSKÉHO
OKRUHU K
MONITORU
MONNAL T60

(dále společně jen ,,Majetek").
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3. Nabyvatel se zavazuje Majetek převzít do svého vlastnictví a naložit s nim v souladu
s účelem stanoveným touto smlouvou v Preambuli odstavci druhém, tedy na boj
s onemocněním COVID-19.

ČI. II.
ProhláŠení Smluvních stran

l. Převodce prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
oprávněn převést vlastnické právo k Majetku za podmínek upravených touto smlouvou
na Nabyvatele.
2. Nabyvatel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn od Převodce nabýt
vlastnické právo k Majetku za podmínek upravených touto smlouvou.

ČI. III.
Převod vlastnictví a nebezpeČí Škody na věcech

l. Převodce a Nabyvatel činí nesporným, že Majetek dle článku l této smlouvy byl před
uzavřením této smlouvy předán prostřednictvím třetí osoby Nabyvateli.
2. Vlastnické právo k majetku a nebezpečí škody na Majetku přechází naNabyvatele dnem
nabytí účinnosti této smlouvy.

ČI. IV.
Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta

l. Převodce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Nabyvatel nepoužil
Majetek v souladu s jeho účelem vyjádřeným v preambuli v odst. 2, tedy na boj
s onemocněním COVID-19.
2. Nabyvatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši ceny majetku specifikované v ČI.
I v případě, že Majetek úplatně zcizí, zastaví, pronajme, propachtuje či jinak úplatně
zatíží ve prospěch třetí osoby, a to bez předchozího písemného souhlasu Převodce.
3. Převodce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že, Nabyvatel bez
předchozího písemného souhlasu Převodce Majetek užije v rozporu s odstavcem 2
tohoto článku.
4. Převodce souhlasí, že Nabyvatel může Majetek bezúplatně převádět ve prospěch svých
zřízených příspěvkových organizací či ve prospěch jiných svých založených
právnických osob, a to i včetně subjektů, které nebyly Nabyvatelem založeny či zřízeny,
jestliže jsou to subjekty, které jsou zapojeny do boje proti onemocnění COVID-19 (dále
jen jako ,,noví nabyvatelé").
5. Nabyvatel prohlašuje, že ve shora uvedených budoucích bezúplatných převodech
zajistí, že stanovené podmínky této smlouvy budou zavazující i pro tyto nové
nabyvatele.
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ČI. V.
ZávěreČná ujednání
l. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se
řídí účinným právním řádem České republiky, a to zejména aplikovatelnými
ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně
odsouhlasenými a průběžně číslovanými písemnými dodatky.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se tato
smlouva povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv. Převodce se zavazuje, že
zašle tuto smlouvu správci registru k jejímu uveřejnění. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v plném znění
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Jeden stejnopis si ponechá Převodce a jeden stejnopis obdrží Nabyvatel. Smluvní strany
shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
souhlasí, nebot' smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Tato
smlouva vyžaduje pro nabyti účinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Tento bezúplatný převod byl projednán a schválen usnesením Rady Středočeského č.
023-84/2020/RK ze dne 26.11. 2020

-7 -12- 2029

V Praze dne

V Praze dne..................

Za Převodce:

Za Nabyvatele:

Mgr. Petra Pecková, hejtmanka

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
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