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Krajský úřad 

Číslo dárce: 
Číslo obdarovaného:  
       

 
DAROVACÍ SMLOUVA    

uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Dárce:  
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČO: 
DIČ: 
Bank. spojení: 
Zástupce pro věcná jednání: 
E-mail/telefon: 
Datová schránka:                                

70892156 
CZ70892156 
 
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví 
severa.p@kr-ustecky.cz / 475 657 435 
t9zbsva 

 
(dále jen „dárce“)  

 

a 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

DAROVACÍ SMLOUVU: 
(dále jen „smlouva“) 

 

Obdarovaný:  
  
Sídlo:  
Zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
Bank. spojení:  
Zástupce pro věcná jednání:  
E-mail/telefon: 
Datová schránka: 

 

 
(dále jen „obdarovaný“) 

 

mailto:severa.p@kr-ustecky.cz
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I. 

Předmět daru 

1. Dárce je na základě Smlouvy o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speci-
álního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 č. ………….. uzavřené s Českou re-
publikou – Ministerstvem zdravotnictví dne ………….. (dále jen „smlouva o bezúplatném 
převodu“), vlastníkem níže uvedených hmotných movitých věcí:  
 
 
- ……………………………. v jednotkové ceně …………………. 
- ……………………………. v jednotkové ceně …………………. 
- ……………………………. v jednotkové ceně …………………. 
 
(dále jen jako „předmět daru“) 
 

2.  Účelem této smlouvy je bezúplatné převedení prostředků určených k řešení a prevenci epi-
demie onemocnění COVID-19 ve veřejném zájmu tak, aby tyto prostředky mohly být efek-
tivně využívány subjekty zapojenými do řešení související s výše uvedenou epidemiologic-
kou situací. 

 

II. 
Projevy vůle 

Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru popsanému 
v článku I. odst. 1 této smlouvy a obdarovaný předmět daru popsaný v článku I. odst. 1 této 
smlouvy přijímá od dárce do svého výlučného vlastnictví.  

 

III. 
Prohlášení smluvních stran 

1. Dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s předmětem daru dle smlouvy o bezúplatném 
převodu, s jejímž obsahem obdarovaného seznámil, což obdarovaný stvrzuje svým pod-
pisem pod touto smlouvou.  

2. Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru řádně prohlédl, a tento nabývá ve stavu, v 
jakém se ke dni uzavření této smlouvy nachází.  

 
IV. 

Nabytí vlastnictví, platnost a účinnost smlouvy 

1. Předmět daru bude obdarovanému předán dárcem nejpozději do 2 týdnů od dne uzavření 
této smlouvy, a to na základě předávacího protokolu. Vlastnické právo k předmětu daru 
přechází na obdarovaného okamžikem jeho předání dárcem.  

2. Tato darovací smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uve-
řejnění v registru smluv.   

3. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej-
ňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších před-
pisů. Obdarovaný prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsaže-
ných v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. dispo-
nuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby informace 
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o uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID: ………… 
nebo na e-mail: …………………………..  

  

V. 
Ostatní ujednání 

1. Obdarovaný se zavazuje, že bude předmět daru používat ve veřejném zájmu a k ochraně 
zdraví v rámci ochrany a prevence před epidemií onemocnění COVID-19. 

2. Vzhledem k tomu, že dárce je vázán dodržením účelu smlouvy o bezúplatném převodu pod 
hrozbou sankce, zakazuje tímto obdarovanému ve smyslu § 1761 občanského zákoníku 
předmět daru zcizit, a to na dobu, po kterou bude předmět daru schopen plnit svůj účel, 
nejméně však a dobu 5 let ode dne uzavření této smlouvy.  

3. V případě, že obdarovaný zákaz zcizení předmětu daru dle předchozího odstavce této 
smlouvy poruší, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši hodnoty předmětu daru 
uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 

     

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí předmětu daru obdarovanému bylo rozhodnuto 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………. ze dne ……………………….  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přísluš-
nými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření 
územních samosprávných celků. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom.  

5. Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo leh-
komyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………  V …………………… dne………................  

 

 

 

 
_____________________________  _________________________________ 
dárce       obdarovaný 
Oldřich Bubeníček, hejtman    ………………………………………………. 

mailto:michaela.kratka@mesto-kadan.cz

