Darovací smlouva
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, Česká republika
IČO: 00024341
zastoupené Ing. Milanem Blahou, Ph.D., náměstkem informačních a komunikačních technologií na základě
Aprobačního řádu Ministerstva zdravotnictví
(dále též „Dárce“)
A
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupen: Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
(dále též „Obdarovaný“)
(Dárce a Obdarovaný budou níže společně označováni dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku darovací smlouvu podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Smlouva“):

Čl. I
Účel Smlouvy
1.

Dárce má v úmyslu bezplatně převést do vlastnictví Obdarovaného devět kusů přístroje pro umělou plicní
ventilaci ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství (dále též „Dar“), a to za účelem naplnění veřejného
zájmu na ochraně zdraví osob v Ústeckém kraji, u nichž v důsledku onemocnění covid-19 je nezbytné při
poskytování zdravotní péče využít Dar a zajistit tak poskytování přednemocniční neodkladné péče nebo
akutní lůžkové péče u poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bylo vydáno oprávnění k poskytování
uvedených forem zdravotních služeb.

2.

Obdarovaný a Dárce uvádějí, že na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 23. 11. 2020 ve znění dodatků č.
1 ze dne 26. 1. 2021, č. 2 ze dne 1. 4. 2021 a č. 3 ze dne 30. 7. 2021 (dále také jako „Smlouva o výpůjčce“)
Obdarovaný užívá Dar ke dni uzavření této smlouvy

3.

Bližší specifikace Daru je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

4.

Celková hodnota daru činí 3 968 416,08 Kč.

Čl. II
Darování
1.

Dárce Dar bezúplatně převádí do vlastnictví Obdarovaného a Obdarovaný Dar do svého vlastnictví
přijímá.

2.

Vzhledem k tomu, že Obdarovaný ke dni nabytí účinnosti této smlouvy Dar užívá na základě jiného
smluvního vztahu s Dárcem, nabývá Obdarovaný vlastnické právo dnem nabytí účinnosti této smlouvy.
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Vzhledem k tomu, že je Obdarovaný seznámen s majetkem tvořícím Dar a jeho stavem, Dárci do dne
uzavření této smlouvy neoznámil žádné vady na majetku tvořící Dar, přijímá Obdarovaný Dar do svého
vlastnictví bez ohledu na jeho stav.
3.

Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti této smlouvy zaniká Smlouva o výpůjčce. Zánik
Smlouvy o výpůjčce nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy o výpůjčce do dne jejího zániku.

Čl. III
Omezení dispozice s Darem
1.

Obdarovaný bere na vědomí a zavazuje se, že v době 3 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zcizí
nebo dá do užívání majetek tvořící Dar pouze poskytovateli zdravotních služeb uvedenému v příloze č. 3
této smlouvy, nebo poskytovateli, který v souladu s krizovým plánem kraje je určen k zajištění řešení
krizových situací a za tímto účelem byl určen jako zpracovatel plánu krizové připravenosti a který
současně bude majetek tvořící Dar používat pro zajištění účelu uvedeného v čl. 1 této smlouvy (dále také
jako „Oprávněný příjemce“).

2.

Obdarovaný bere na vědomí a zavazuje se, že bez předchozího písemného souhlasu Dárce po dobu 3 let
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy majetek tvořící Dar nezcizí či nedá do užívání nebo nedá do zástavy
a) jiné osobě, než je Oprávněný příjemce,
b) osobě, která je poskytovatelem zdravotních služeb, jejíž zřizovatelem je Ministerstvo
obrany,
c) Armádě České republiky, nebo
d) osobě, jejíž součástí je bezpečnostní sbor.

3.

Obdarovaný se zavazuje, že majetek tvořící Dar nepoužije, ať již přímo, či nepřímo, pro potřeby osob
nebo organizací spojených s terorismem.

4.

Obdarovaný se zavazuje, že při dispozici s majetkem tvořící Dar dle odst. 1 tohoto článku uloží
Oprávněnému příjemci naplňovat při používání majetku tvořící součást Daru účel uvedený v čl. 1 této
smlouvy a zároveň mu smluvně zakáže použití majetku tvořící Dar, ať již přímo či nepřímo, pro potřeby
osob nebo organizací spojených s terorismem.

5.

Obdarovaný se zavazuje, že při dispozici s majetkem tvořící Dar dle odst. 1 tohoto článku zakáže smluvně
Oprávněnému příjemci zcizení, ať již úplatné či bezplatné, výpůjčku, nájem, podnájem, pacht, podpacht,
či zastavení majetku tvořící Dar, a to po dobu alespoň 3 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

6.

Obdarovaný se zavazuje, že při zcizení nebo dání majetku tvořící Dar do užívání seznámí Oprávněného
příjemce s omezeními dle tohoto článku.

7.

Obdarovaný se zavazuje zaplatit Dárci smluvní pokutu ve výši 3 968 416,08 Kč za každý případ, kdy
v období 3 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto
článku s výjimkou povinnosti založené tímto odstavcem.

8.

Dárce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zjistí, že Obdarovaný porušil některou
z povinností dle tohoto článku, nebo v případě, že v době 3 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
Dárce zjistí, že Oprávněný příjemce majetek tvořící Dar dále zcizil, či dal do užívání či požívání, nebo
použil či užil majetek tvořící Dar pro potřeby osoby nebo organizace spojené s terorismem, nebo jej
zastavil. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost Obdarovaného uhradit smluvní pokutu dle
tohoto článku.
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Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1.

Tato Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tato smlouva se může měnit
pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

2.

Práva a povinnosti z této smlouvy se mohou postoupit na třetí osobu pouze s písemným souhlasem druhé
smluvní strany.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech identických vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Dárce obdrží dvě vyhotovení a Obdarovaný jedno vyhotovení této smlouvy. V případě, že je tato smlouva
uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.

4.

Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že se na tuto smlouvu vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě povinnosti jejího zveřejnění její zveřejnění
zajistí Dárce. Nezveřejní-li Dárce tuto smlouvu v registru smluv nebo neoznámí-li její zveřejnění
Obdarovanému do 15 dnů ode dne nabytí platnosti, je Obdarovaný oprávněn tuto smlouvu zveřejnit
v registru smluv.

5.

Nedílnou součástí smlouvy je též
příloha č. 1 – Definice příslušenství Daru
příloha č. 2 - Seznam sériových čísel přístrojů pro umělou plicní ventilaci, jež jsou součástí Daru
příloha č. 3 – seznam oprávněných příjemců

6.

Dárce informuje Obdarovaného, že vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro označení Daru
jako majetku, který je pro stát nepotřebný, nabývá tato smlouva platnosti dnem povolení výjimky ze
strany vlády České republiky z nepotřebnosti majetku pro stát ve smyslu § 21 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb. Účinnosti tato smlouva nabývá dle zák. č. 340/2015 Sb.

7.

O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 008/44R/2022 ze dne
18. 05. 2022

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Ústecký kraj

Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Ing. Jan Schiller

náměstek informačních a komunikačních
technologií

hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 1 k Darovací smlouvě
Není-li v Remarks uvedeno jinak, je součástí 1 ks přístroje pro umělou plicní ventilaci 1 ks příslušné položky.
Ser
1

Part No
800-EMVP-01-05

2

703-0731-15

Item
VENTILATOR,
EMV+
COMMERCIAL v5.0, UK

Remarks
731

SERIES,

Assy Case Transit Carry w pull-out handle,
wheels, and AC receptacle (EMV+)
3
4
5

024-0012-00
8000-000997
704-0EMV-06

Power Supply
Power Cord (Europe, Type C)
Power Supply - Vehicle Charger 12- 24v

6

710-0731-01

Assembly, Power Supply/Line Cord US

7

708-0064-00
Line Cord, Continental Europe CEE 7/7 to
IEC60320 C5 2.5 Amp Connector, 6' UK plug

8
9
10

8000-000994
8000-001000
825-0002-00

Power Cord (Israel, Type M)
Power Cord (Australia, Type I)
Six-foot Oxygen Hose for High Pressure FiO2
delivery, DISS to DISS hoses

11

8000-000995

12
13
14
15
16

000041
8000-000996
NPN
NPN
NPN
NPN

DISS to DIN Oxygen hoses
Quick reference guide
CD of Operators manual
Operators manual
Tan padded case

17

820-0097-15

3 ltr Low flow oxygen reservoir

18

820-0106-15

Disposable

or

601

Schrader Oxygen Hose (UK)

ventilator

circuits,

5

ke každému

EMV+, AEV, Eagle II, adult6 foot length, ventilátoru
single patient use
White infant/pediatric disposable ventilator
circuit; 6ft

19

820-0107-20

20

8000-0298

Masimo SET

21

8000-0294

sensor, reusable
Masimo SET pulse oximetry cable, reusable,
adult

22

465-0027-00

Air Inlet Filter Internal disk filter

23

465-0028-00

pulse

oximetry

Filter, Foam, Inlet, 1.08" dia. X 1/2" Long

2

ke každému

ventilátoru
2
ke každému
ventilátoru

Příloha č. 2 k Darovací smlouvě
Seznam sériových čísel přístrojů pro umělou plicní ventilaci tvořících součást Daru
AY20H030067
AY20H031563
AY20H031565
AY20H033013
AY20H034500
AY20H034648
AY20HO34655
AY20H034731
AY20H035035

Příloha č. 3 k Darovací smlouvě
Seznam oprávněných příjemců

Nemocnice Žatec, o.p.s.
Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Krajská zdravotní, a.s.

4 ks
2 ks
3 ks

Jméno a příjmení

Funkce a
odbor

Zpracovatel

Bc. Adéla Lehečková

INF

Vedoucí odboru

Bc. Jan Jelínek

VO INF

Datum

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

LP

Předchozí souhlas
Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č. 008/44R/2022 ze dne 18. 05. 2022

Podpis

