
NADACE ČEZ 
_ _ I _, _ sMLouvA o PoSKYTNuTı NADAcNıHo PRISPEVKU 

č. EDU 18_19 
Nadace ČEZ 
Se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
IČ: 26721511 
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 462 
za nižjejím jménem jednají: lng. Daniel Beneš, MBA, předseda správní rady 

a Mgr. Michaela Ziková, MBA, místopředsedkyně správní rady 
a ředitelka nadace 

Číslo účtu nadace ro odesílání nadačního příspěvkw 
vflflflnèflv 
(dále jen ,,nadace“)

a 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
Se sídlem Vrchlického 4630/59, Jihlava, 586 33 
IČ: 00090638 
Za niž jejím jménem jedná: MUDr. Lukáš Velev, MHA ředitel 
Číslo účtu příjemce pro zaslání nadačního příSpěvku: 
Vedeflëhfl v 
(dále jen "přıjemce 

uzavřely podle §1746 odst. 2 S přihlédnutím k §354-355 Zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník a v souladu s účelem nadace uvedeným ve Statutu Nadace ČEZ tuto smlouvu 
o poskytnutí nadačního příspěvku: 

1. Nadace poskytuje příjemci nadační příspěvek ve výši: 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun 
českých) na projekt S názvem: „Rekonstrukce pokoje dětského oddělení“ v grantovém 
řízení Podpora regionů k tomuto účelu: zařízení pokoje, který je blíže specifikován v Zádosti o 
nadační příspěvek vztahující se k této smlouvě. 

2. Nadační příspěvek bude převeden na účet příjemce uvedený v Záhlaví této smlouvy ve lhůtě 
třiceti dní od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Příjemce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy je i nadále úplné a pravdivé „Čestné 
prohlášení žadatele ze dne ,,20.6.2019“ı které příjemce předložil nadaci v rámci posouzení 
žádosti O nadační příspěvek (dále jen ,,Cestné prohlášení“). Příjemce je současně povinen 
učinit vše pro to, aby Čestné prohlášení bylo úplné a pravdivé, a to po celou dobu platnosti této 
smlouvy. V případě, že nastane jakákoli skutečnost, v důsledku které se stane Čestné 
prohlášení v jakékoli jeho části neúplným či nepravdivým, je příjemce povinen O této skutečnosti 
bez zbytečného odkladu informovat nadaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od Zjištění 
okolností zakládajících změnu údajů uvedených v tomto prohlášení. Nepravdivost, či neúplnost 
informací obsažených v tomto prohlášení, či nesjednání nápravy příjemcem v přiměřené lhůtě, 
zakládá právo nadace nevyplatit již schválený nadační příspěvek, či požadovat vrácení již 
vyplaceného nadačního příspěvku kdykoli v budoucnu Zpět a to v celé jeho výši. 

4. Příjemce je povinen použít nadační příspěvek výhradně k účelu uvedenému v bodě 1 této smlouvy. 

5. Příjemce potvrdí účel a Způsob využití nadačního příspěvku Zprávou o využití nadačního 
příspěvku na formuláři, který poskytne nadace. Zprávu O využití nadačního příspěvku příjemce 
doručí nadaci v termínu nejpozději do 18.2.2020. Příjemce se zavazuje spolu se Zprávou O využití 
nadačního příspěvku zaslat nadaci ifotodokumentaci (max. 5 fotografií) Z realizace projektu.



Nadace je oprávněna provést kontrolu využití nadačního příspěvku vyžádáním účetních a dalších 
potřebných dokladů, které toto využití potvrzují a požadovat vrácení takové části nadačního 
příspěvku, která nebyla použita v souladu se schválným účelem. Nevyčerpanou část nadačního 
příspěvku, případně takovou část nadačního příspěvku, která nebyla použita v souladu se 
schválným účelem, je příjemce povinen vrátit na účet nadace nejpozději do 15 kalendářních dnů 
od termínu uvedeného v článku 5 této Smlouvy. 

Příjemce odpovídá za dodržení povinností ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v případě, kdy jsou takové 
údaje předány nadaci v souvislosti s plněním smlouvy, prezentací projektu či plněním dalších 
ujednání souvisejících s poskytnutím nadačního příspěvku, a zavazuje se nadaci poskytnout 
veškerou součinnost při naplňování podmínek ochrany osobních údajů V souladu uvedeným 
narızenım. 

Příjemce se zavazuje zajistit bezodkladně souhlas dotčených subjektů osobních údajů (případně 
jejich zákonných zástupců) se zpracováním a zveřejněním osobních údajů nadací (Zejména 
identifikačních údajů, fotografií, údajů o zdravotním stavu) V případě, kdy v souvislosti S plněním 
této smlouvy, prezentací projektu či plněním dalších ujednání souvisejících S poskytnutím 
nadačního příspěvku, dojde k předání osobních údajů nadaci. 

V případě, že příjemce nezajistí bezodkladně souhlas dotčených subjektů osobních údajů 
(případně jejich zákonných zástupců) se zveřejněním osobních údajů nadací, smí nadace 
zveřejňované informace upravit tak, aby nebylo možné identifikovat žádnou konkrétní osobu. 

Nadace upozorňuje příjemce, že nezajistí-li příjemce bezodkladně souhlas dotčených subjektů 
osobních údajů (případně jejich zákonných zástupců) se zpracováním osobních údajů nadací, 
nebude moci projekt příjemce, který vyžaduje předání osobních údajů, vůbec zpracovat. 

Příjemce souhlasí s tím, aby nadace použila informace O projektu k veřejnému informování 
o činnosti nadace, nad rámec Zákonem uložených povinností, a souhlasí s poskytnutím těchto 
informací Zřizovateli nadace, tedy společnosti ČEZ a.s., která je může využít k účelům vztahujícím 
se kjejím charitativním a filantropickým činnostem a informování o nich. 

V ostatnim se tato smlouva řídí občanským zákoníkem. 
Změny a doplnění této smlouvy je možné činit jen písemně se souhlasem obou stran formou 
dodatku ke smlouvě. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

1 6. U7. 2019 
Datum: 

22. mg/ Datum: 

Za příjemce: Ű


