
Darovací smlouva 

uzavřená dle§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi smluvními stranami: 

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, z. s. 
se sídlem: B. Němcové 1931/6, 370 00 české Budějovice 
IČ: 26996766 
zastoupená: MUDr. Markem Slabým, MBA, LL.M., prezidentem 
(dále jen dárce) na straně jedné 

a 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
IČ: 62182137 
zastoupená: JUDr. Josefem Valentou, ředitelem 
č. bankovního účtu: 1400012339/0800 
(dále jen obdarovaný) na straně druhé 

I. 

1. Na základě darovací smlouvy ze dne 28. 12. 2021, která je nedílnou přílohou 
této smlouvy, nabyla Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, z. s. 
dar ve výši 999 992,- Kč (devětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdva 
korun českých) od dárce IVT Tepelná čerpadla, s.r.o. 

2. Dle čl. li uvedené smlouvy je tento dar je určen k rozdělení rovným dílem mezi 
všechny zdravotnické záchranné služby sdružené v Asociaci zdravotnických 
záchranných služeb ČR, z. s., a to na základě dílčích darovacích smluv za 
účelem financování jejich provozní činnosti a rozvoje, zejména na zlepšení 
pracovního prostředí, případně pro sportovní a kulturní aktivity záchranářů. 

3. Dárce výslovně prohlašuje, že finanční prostředky uvedené v odst. 1 již byly 
v celém rozsahu připsány na jeho bankovní účet. 

li. 

1. Touto smlouvou se dárce zavazuje převést obdarovanému peněžní částku ve 
výši 71 428,- Kč (slovy sedmdesátjedentisícčtyřistadvacetosm korun českých) 
jakožto příslušný díl z daru uvedeného v čl . I. odst. 1, a to za účelem 
uvedeným v čl. I. odst. 2. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se použít 
jej výlučně ke sjednanému účelu. 



2. Dárce se zavazuje převést peněžní částku uvedenou v čl. li odst. 1 
bezhotovostním převodem na bankovní účet obdarovaného, a to do patnácti 
pracovních dnů od podpisu této smlouvy. 

3. Obdarovaný bere na vědomí, že je povinen na výzvu dárce předložit příslušné 
doklady osvědčující využití poskytnutých finančních prostředků, a to do deseti 
dnů. Pokud obdarovaný neprokáže, že vynaložil poskytnuté prostředky z daru 
na sjednaný účel, je povinen tyto prostředky navrátit dárci, a to do deseti dnů 
od obdržení písemné výzvy. 

Ill. 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

2. Přílohu této smlouvy tvoří darovací smlouva uzavřená dne 28. 12. 2021 mezi 
Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR, z. s. a IVT Tepelná čerpadla 
s. r. o. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv -
informačním systému veřejné správy. Zveřejnění zajistí obdarovaný v zákonné 
lhůtě. 

4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

V ... ..................... dne.... .. .. .. ....... V ........ .... ... ... ...... dne ..... .. ... .... ...... . 

MUDr. Marek 
Slabý, 

MBA,LL.M 

Podepsal MUDr. Marek Slabf, 
MBA,LLM 
ON: cn=MUOr. Marek Slaby, 
MBA,U..M, e-CZ, ou=P348762, 
email=slabym@zzsjck.cz 
Datum: 2022.02.22 14:01:32 +01'00' 

J U f Digitálně podepsal 
Dr. Jose JUDr.JosefValenta 

Valenta Datum: 2022.02.22 
13:58:23 +01 '00' 

Dárce Obdarovaný 


