
SMLOUVA O NADAČNÍM PŘÍSPĚVKU  
ze sbírky Avast Global Employees Matching Collection  

  
  

č. Administrátora: SGV 21/2020_AV 

 
Nadace Via  
jako administrátor sbírky 

zastoupena: Zdeňkem Mihalcem, ředitelem  
se sídlem: Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6  
IČ:  6736 0114  
tel.:  608 538 083  
e-mail:  

(dále jen „Administrátor“)  
a  
 
Fakultní nemocnice Brno  
jako strana přijímající nadační příspěvek  

zastoupena:  Prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D. 
adresa:  Jihlavská 340/20, 625 00 Brno  
IČ:   65269705  
číslo účtu:  70009-71234621/0710 

název banky:  Česká národní banka 

 (dále jen „Příjemce“)  
  

uzavírají podle ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku tuto  
  

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU  
   

I.  
Předmět smlouvy  

Smluvní strany sjednaly tuto smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ze sbírky Avast Global Employees Matching 
Collection za účelem podpory příjemce. Příjemce nadační příspěvek přijímá.  

  
II.  

Platnost smlouvy  
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Příjemce je oprávněn vyčerpat 
finanční prostředky, které mu byly poskytnuty na základě této smlouvy, od 1. srpna 2020 do 31. prosince 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 408 796,06 Kč, a to za účelem provedení studie zkoumající dlouhodobý 
vliv onemocnění COVID-19 na lidský organismus a vývoj kvalitní a nákladově efektivní péče o pacienta. Nadační příspěvek 
bude příjemci poukázán bankovním převodem na účet číslo 70009-71234621/0710 vedený u České národní banky 
nejpozději do 15 dnů po podpisu této smlouvy.  
   

IV.  
Závazky příjemce  

a. Příjemce se zavazuje Administrátorovi zaslat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finanční vyúčtování, a to 
prostřednictvím online formuláře https://www.nadacevia.cz/avast-zaverecna-zprava/ v níže uvedeném termínu: 
  

Závěrečná zpráva: do 15. ledna 2021 

Závěrečná zpráva musí obsahovat následující informace:  
1. Textovou část zprávy 
2. Finanční vyúčtování nadačního příspěvku na příslušném formuláři (podrobnosti o tom, co má vyúčtování 
obsahovat, je stanoveno v článku V. Všeobecné podmínky, bod a.);  
3. Minimálně 4 fotografie vztahující se k projektu;   



4. Podpis osoby oprávněné jednat za příjemce nadačního příspěvku a datum, kdy byla zpráva zhotovena.  
b. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté prostředky pouze k obecně prospěšnému účelu vymezenému touto 
smlouvou.   
c. Příjemce se zavazuje, že o finančních prostředcích nadačního příspěvku povede účetnictví v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, jakož i ostatními právními předpisy a podmínkami stanovenými touto 
smlouvou.  
d. Příjemce souhlasí s případným zveřejněním zprávy o průběhu projektu, a to například v článcích, příspěvcích a 
materiálech společnosti Avast (např. interní časopis, webové stránky, video záznamy a sociální sítě) a Administrátora a ve 
veřejných sdělovacích prostředcích (tisk, internet, elektronická media apod.).  
e. 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 Administrátora číslo 

 
   

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;  

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

• účetní doklady Příjemce, které se vztahují k podpořenému projektu, musí být kdykoli přístupné kontrole 
zástupců Administrátora;  

b. Administrátor může ve výjimečných případech a na základě písemné žádosti od Příjemce prodloužit lhůtu pro 
vyčerpání finančních prostředků nadačního příspěvku nebo povolit dočerpání finančního zůstatku poskytnutých 
prostředků pro další účely podpořeného projektu.  
c. Příjemce bere na vědomí, že nadační příspěvek je předmětem daně z příjmu v souladu se zákonem o daních z příjmu 
č. 586/1992 Sb. v platném znění.  
d. V případě, kdy bude Příjemce informovat veřejnost nebo třetí osoby o finančních zdrojích projektu, pro který byl 
nadační příspěvek poskytnut, je povinen uvést rovněž skutečnost, že projekt je (z části) financován z výtěžku sbírky Avast 
Global Employees Matching Collection.  
  

VI.  
Sankce za nedodržení smluvních podmínek  

Administrátor je oprávněn 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.  
V případě odstoupení od smlouvy je Administrátor oprávněn požadovat, aby mu byl navrácen celý poskytnutý nadační 
příspěvek, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne výzvy Administrátora a na účet, který za tím účelem Administrátor sdělí.   

 
VII.  

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

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž Příjemce a Administrátor obdrží vždy jeden. 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 ……………………........     V ………………......... dne………….......  
  
  
 

 

 ...................................................     …….................................................  
Zdeněk Mihalco       Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 
Nadace Via       Fakultní nemocnice Brno 


