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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU 

Nadační fond VFN 
zapsán: dne 25.února 1999 v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce 168 . 
se sídlem: U Nemocnice 2, 12802 Praha 2 
IČ: 257 40 920 
zastoupený: prof. MUDr. Alešem Linhartem,DrSc. 
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 2 
číslo účtu: 27-3533560207/0100 
jako dárce na straně jedné (dále jen „dárce") 

a 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.O., MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 10006-24035021/0710, variabilní symbol: 414 9052 
jako obdarovaný na straně druhé (dále jen „obdarovaný") 

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku v platném znění tuto 

darovací smlouvu: 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému částku 220.000,- Kč (dvěstědvacettisíckorun) (dále 
jen „dar") za níže sjednaných podmínek. 

2. Obdarovaný tento dar přijímá a prohlašuje, že ho využije pouze k účelu, ke kterému ho dárce daruje. 

II. Předání a použití daru 

1. 
Dárce poukáže bezhotovostním bankovním převodem na shora uvedený bankovní účet obdarovaného do 14 dn/l od 
uzavření této darovací smlouvy. 

2. Obdarovaný se zavazuje, že dar bude dle přání dárce použit pouze pro II. interní kliniku, oddělení - kardiologické 
ambulance na FP, na adrese Karlovo nám. 32 za účelem: 

stavebních úprav kardiologických ambulancí 

3. Obdarovaný umožní dárci, na jeho písemné požádání, ověřit si použití daru. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud obdarovaný použije dar bez písemného povolení dárce k jiným účelům, než touto darovací smlouvou sjednaných, je 
obdarovaný povinen na výzvu dárce dar vrátit dle dispozic uvedených v písemném vyhotovení výzvy k vrácení daru. 

2. Smluvní strany prohlašují, že poskytnutí daru nijak nesouvisí s jakýmkoliv odběrem služeb či zboží obdarovaného od dárce. 
3. Dárce bere na vědomí, že obdarovaný je povinen všechny smlouvy splňující podmínky stanovené obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnit včetně případných dodatků zákonem 
stanoveným zpflsobem. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden a nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V Praze dne 

prof.Afior.Aleš Mart,DrSc. 
dár~-

V Praze dne 

prof. MUDr. David Feltl, Ph.O., MBA 
ředitel obdarovaného 


