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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

Z VEŘEJNÉ SBÍRKY „POMÁHÁME S ČESKOU FILHARMONIÍ“ 

 
číslo smlouvy: SGV 16/2020_ČF_2 

 
 

 
Nadace Via 
Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 

IČ: 67360114 
tel.:                                 xxx xxx xxx 
e-mail: via@nadacevia.cz 
ředitel organizace: Zdeněk Mihalco 
číslo účtu: 9999552222/0800 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 
(jako strana poskytující nadační příspěvek, dále jen Nadace) 

 
a 

 
Nemocnice Na Bulovce 
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň 

 
IČ: 00064211 
zastoupena: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem 
číslo účtu: 123-16231081/0710 
název banky: Česká národní banka 

 

(jako strana přijímající nadační příspěvek, dále jen Příjemce) 
 

se dohodly na uzavření této smlouvy: 
 
 
 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

a) Smluvní strany sjednaly tuto smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku Příjemci z prostředků 
Nadace. 

 
b) Nadační příspěvek je poskytnut Nadací Via z výtěžku veřejné sbírky konané u příležitosti 

benefičního koncertu „Pomáháme s Českou filharmonií“, a to v souladu s podmínkami 
stanovenými ve Statutu Nadace a v souladu s osvědčením Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 
26.3.2020 o konání veřejné sbírky. 
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c) Nadační příspěvek je poskytnut na zmírnění dopadů epidemie Covid-19, a to především na 
nákup ochranných prostředků pro lékaře, zdravotníky a další nemocniční personál, vybavení 
prostor pro pacienty, pokrytí zvýšených personálních nákladů a další nutné výdaje spojené s 
chodem Příjemce během epidemie koronaviru, např. týkající se pořízení zdravotnické techniky 
a pokrytí dalších investičních nákladů vyvolaných epidemii koronaviru. 

 
 

II. 
PLATNOST SMLOUVY 

 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ředitelem Nadace Via a členem statutárního 
orgánu Příjemce. Příjemce je oprávněn vyčerpat finanční prostředky, které mu byly poskytnuty na 
základě této smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, od 1. 5. 2020 nejpozději do 31. 7. 2020, a to 
v souladu s podmínkami uvedenými v článku III. této smlouvy. 

 
III. 

ÚČEL A VÝŠE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 
 

Nadační příspěvek je příjemci poskytnut ve výši 430.000,- Kč (slovy čtyřistatřicet tisíc korun českých) 
a je účelově vázán na krytí nákladů souvisejících se zmírněním dopadů epidemie Covid-19. 

 
Nadační příspěvek bude příjemci vyplacen do 10 dnů od podepsání smlouvy. 

 
 

IV. 
ZÁVAZKY PŘÍJEMCE 

 
a) Příjemce se zavazuje Nadaci předložit závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finanční 

vyúčtování, v elektronické podobě v níže uvedeném termínu: 
 

Závěrečná zpráva: do 31. 8. 2020. 

Závěrečná zpráva předložená Nadaci musí obsahovat následující informace: 

1) Textovou část zprávy na příslušném formuláři; 

2) Finanční vyúčtování nadačního příspěvku (podrobnosti o tom, co má vyúčtování obsahovat, 
najdete v článku V. Všeobecné podmínky, bod a.); 

3) Minimálně 5 fotografií vztahujících se k využití příspěvku v elektronické podobě; 

4) Originální podpis člena statutárního orgánu, zpracovatele zprávy a datum, kdy byla zpráva 
zhotovena. 

 
b) Příjemce se zavazuje použít poskytnuté prostředky pouze ke sjednanému účelu. Odpovědnost za 

to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, nese člen statutárního 
orgánu Příjemce. V případě změny této osoby je nový člen statutárního orgánu povinen 
písemným prohlášením přistoupit k podmínkám této smlouvy. 

 
c) Příjemce je povinen bezodkladně písemně oznámit Nadaci veškeré skutečnosti ovlivňující účel, na 

který byl nadační příspěvek poskytnut, a projednat s Nadací další postup při využití nadačního 
příspěvku. 
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d) Finanční prostředky nadačního příspěvku nesmí být použity ke krytí nákladů uhrazených před 
datem zahájení realizace, uvedeného v bodu II. této smlouvy, a na náklady nesouvisející se 
sjednaným účelem, pokud toto nebylo předem písemně dohodnuto s Nadací. 

 

e) Příjemce se zavazuje, že veškeré prostředky poskytnuté na základě této smlouvy použije 
výhradně k obecně prospěšným účelům. 

 
f) Příjemce  se  zavazuje,  že  o  finančních  prostředcích  nadačního  příspěvku  povede  účetnictví   

v souladu  se  zákonem   č.  563/91   Sb.,  o  účetnictví,   jakož  i  ostatními  právními  předpisy       
a podmínkami stanovenými v článku V. Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. 

 
g) Příjemce Nadaci předloží závěrečnou zprávu o využití příspěvku společně s vyúčtováním. Zprávu 

zašle Nadaci v termínu, který je uveden v článku IV. Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. 
Zpráva a vyúčtování budou podepsány členem statutárního orgánu příjemce a bude na nich 
uvedeno datum vyhotovení. Zpráva bude zaslána ve vytištěné podobě, s originálními podpisy. 

 

h) Příjemce se zavazuje neprodleně písemně informovat Nadaci o všech změnách týkajících se 
předmětu smlouvy a o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit využití nadačního příspěvku. 
Jedná se o tyto změny: 

- změna v časovém plánu realizace projektu 

- změny ve struktuře organizace ovlivňující rozhodujícím způsobem její činnost 

- změna člena statutárního orgánu a/nebo osoby odpovědné za realizaci projektu 

- změna sídla nebo zánik organizace. 
 

i) Příjemce se zavazuje po uplynutí lhůty stanovené k čerpání finančních prostředků dle článku II. 
Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku vrátit nevyčerpaný zůstatek příspěvku na účet Nadace 
číslo 9999552222/0800 vedený u České spořitelny, a.s. 

 
 

V. 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 
a) Při vyúčtování musí být respektována tato pravidla: 

- vyúčtování musí být předkládáno spolu se závěrečnou zprávou v termínu stanoveném 
v článku IV. a) Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku; 

- účetnictví nadačního příspěvku musí být vykazováno odděleně od běžného účetnictví 
Příjemce; 

- vyúčtování musí obsahovat příjmovou část (tj. nadační příspěvek) a výdajovou část (přehled 
všech výdajů hrazených z nadačního příspěvku); 

- veškerá účetní dokumentace (účetní knihy, originální dokumenty, stvrzenky, apod.) musí být 
uložena na místě, které je skutečným řídícím a rozhodovacím centrem Příjemce, a to 
nejméně po dobu stanovenou zákonem; 

- účetní doklady Příjemce, které se vztahují k využití příspěvku, musí být kdykoli přístupné 
kontrole zástupců Nadace. 

 
b) Nadace může ve výjimečných případech a na základě písemné žádosti od Příjemce prodloužit 

lhůtu pro vyčerpání finančních prostředků nadačního příspěvku. 
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VI. 
SANKCE ZA NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK 

 
Nadace je oprávněna  odstoupit  od  smlouvy  v případě,  že  Příjemce  nedodrží  podmínky  uvedené 
v článku III., IV. a V. Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, zejména bude-li zjištěno, že Příjemce 
nedodržel pravidla a předpisy pro účtování nebo termín pro předložení závěrečné zprávy uvedené ve 
Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku, nebo v případě zániku Příjemce. 

 
Nadace je v takovém případě oprávněna požadovat, aby jí byly navráceny veškeré dosud 
nevyúčtované finanční prostředky, které byly Příjemci poskytnuty, a/nebo hmotný investiční majetek 
z těchto prostředků zakoupený. 

 

VII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Ve všech záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se budou smluvní strany řídit 
příslušnými právními předpisy České republiky. 

 
Tato  smlouva nabývá účinnosti dnem  jejího uveřejnění  v  registru smluv  postupem  podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění v registru smluv zajistí Příjemce. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že její obsah odpovídá jejich pravé 

a svobodné vůli a že smlouva byla sepsána srozumitelně a vážně. Na důkaz toho připojují smluvní 
strany níže své podpisy. 

 
 

V Praze dne 12.05.2020 V Praze dne 05.05.2020 
 
 
 

......................................... ……............................................ 
Zdeněk Mihalco Mgr. Jan Kvaček 
ředitel ředitel 
Nadace Via Nemocnice Na Bulovce 


