
DAROVACÍ SMLOUVA 

Pardubický kraj 
ICO: 70892822, DIC: CZ70892822 
se sídlem Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 
zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem Pardubického kraje 
jako dárce na straně jedné (dále též jen jako "dárce") 

a 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 
ICO: 27520536, DIC: CZ27520536 
se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
zastoupená MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva 
a Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 8., vložka 2629 
jako obdarovaný na straně druhé (dále též jen jako "obdarovaný") 

(dárce a obdarovaný jsou dále společně označováni též jen jako .smluvní strany", není-li třeba užít konkrétního 
označení každého z nich), 

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen .občanský zákoník"), tuto: 

darovací smlouvu 

(dále jen „smlouva") 

Článek I. 

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí, jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze 
č. 1 smlouvy (dále jen .dar"), Jedná se o 5 kusů videolaryngoskopů v celkové hodnotě 211 881,95 Kč. 

2. Dárce dále prohlašuje, že dár k výkonu své činnosti nepotřebuje a má v úmyslu jej jako nepotřebný majetek 
zcizit. 

Článek li. 

Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva dárce k daru uvedenému v čl. I. odst. 1 
smlouvy na obdarovaného. Darování je formou podpory poskytované dárcem obdarovanému v souvislosti se 
zkvalit_něnJn:i l~kař~k$,péče ve všech pěti nemocnicích s akutními lůžky obdÉirovaneho.'Účelem daru je naplnění 

· ·•· \i~ř~j'fl~hč(~ájm~ na ochraně zdraví osob v Pardubickém kraji, u nichž v důsledku onemocnění covid-19 je 
nefbY,t~é při. poskytování zdravotní péče využít dar a zajistit tak včasné odborné poskytování akutní lůžkové 
péče, k čemuž se obdarovaný zavazuje. 

Článek Ill. 

1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí své vlastnické právo k daru na obdarcvaného, který tento dar 
přijímá a nabývá do svého výlučného vlastnictví. O předání a převzat]' bude sepsán protokol. K předání daru 
dojde nejpozději do 15 kalendářních dnů o~ účinnosti této smlouvy. K převodu vlastnického práva dojde k datu 
převzetí uvedeného v předávacím protokolu: 

2. Dárce prohlašuje, že je v okamžiku převodu daru jeho vlastníkem. Dále prohlašuje, že na daru neváznou 
žádné právní vady a že mu není známa žádná jeho vada, na kterou by měl obdarovaného upozornit. 

3. Obdarovaný se zavazuje umístit v každé ze svých pěti nemocnic (Pardubická nemocnice, Chrudimská 
nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice) po jednom 
videolaryngoskopu. 

4. Obdarovaný bere na vědomí a souhlasí s podmínkou dárce, že v době 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy 
nesmí dar zcizit, dát do užívání třetím osobám či zastavit. V případě porušení této podmínky se obdarovaný 
zavazuje zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši 211 891,95 Kč za každý případ uvedeného porušení smlouvy. V 
případě, že by se porušení uvedené povinnosti týkalo nižšího počtu darovaných videolaryngoskopů než 5, určí se 
částka smluvní pokuty jako součin počtu darovaných videolaryngoskopů, jichž se porušení povinnosti týká, a 
hodnoty jednoho videolarygoskopu, která činí 42 376,39 Kč. 



5. Dárce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v době 3 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
dárce zjistí, že obdarovaný dar dále zcizil, nebo dal do užívání či požívání třetí osobě či dar zastavil. Odstoupení 
od této smlouvy nemá vliv na povinnost obdarovaného uhradit smluvní pokutu dle tohoto článku. 

Článek IV. 

Obdarovaný bere na vědomí, že bezúplatné nabytí majetku podléhá režimu zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek V. 

1. Tato smlouva včetně její přílohy č. 1 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. 
Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze provést jen formou písemných, postupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami, které budou nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku o darovací smlouvě. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že dárce bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy dárce bezodkladně informuje 
obdarovaného, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna v registru smluv ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od samého počátku s účinky bezdůvodného obohacení. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené 
v této smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického 
kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále 
prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. · • 

Doložka dle§ 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
Schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje 
dne 28.6.2022 usnesením Z/206/22. 

V Pardubicích dne · 2 5. -07. 2022 V Pardubicích dne 
 

máš Gottvald, MHA 
předseda představenstva 

' společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
(za obdarovaného) 

V Pardubicích dne 

. . .  . 
Ing. Hynek Rais, MHA 

místopředseda představenstva 
společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

(za obdarovaného) 



I 
Příloha č. 1 k Darovací smlouvě 

Základní charakteristika Daru: 

Videolaryngoskop McGRA TH® je zařízení určené k použití při endotracheální intubaci. Tuhá čepel 
laryngoskopu zajistí jazyk a zpřehlední viditelnost hrtanu a vstupu do průdušnice. 

Videolaryngoskop McGRA TH® má integrovaný světelný zdroj a miniaturní kameru, které jsou součástí sestavy 
modulu CameraStick™, pro zobrazení hrtanu během provádění intubace. Obraz je přenášen na LCD obrazovku 
instalovanou na rukojeti zařízení. 

Sestavu kamery/světla zakrývá jednorázová čepel. 

Seznam příslušenství - ke každému kusu Daru přísluší jeden kus: 

• baterie McGRATH® MAC 3.6 V Batterie, 250 min provozní doba 
• McGRA TH® MAC čepel velikost 3 
• McGRA TH® MAC čepel velikost4 

Seznam sériových čísel videolaryngoskopů tvořících součást Daru 

400918 
400919 
400920 
400921 
400922 


