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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Č. MPR/2020/21

Smluvní strany

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ
se sídlem Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, PSČ 140 59
zastoupený: prof. MUDr. Romanem Zachovalem, Ph.D., MBA a prof. MUDr. Markem Babjukem, CSc.
zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 979
IČ: 24853232
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Novodvorská 1800/136, 142 00 Praha 4
číslo účtu: 7297015001/5500
(dále jen dárce, nadační fond)

a

Uherskohradišťská nemocnice a.s.
se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
zastoupená: MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva
úplné znění zřizovací listiny č. j. : Zakladatelská listina o založení akciové společnosti
Uherskohradišťská nemocnice a.s. se sídlem Uherské Hradiště , j. e. Purkyně 365, PSČ 686 68 podle § 
172 obchodního zákoníku, č.j. NZ 424/2005 
IČ: 27660915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 249980999/0300
(dále jen obdarovaný)

uzavřely podle §1746 odst. 2 s přihlédnutím k §354-355 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění a v souladu s účelem nadačního fondu uvedeným ve Statutu Nadačního fondu MUŽI 
PROTI RAKOVINĚ tuto smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku:

I. Předmět a účel smlouvy

Předmětem a účelem této smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku obdarovanému k úhradě 
nákladů na schválený projekt s názvem „Flexibilní cytoskop pro urologický operační sál“ (dále jen
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„projekt“) v grantovém řízení pro rok 2020 „Vybavení urologických pracovišť“, na základě jeho 
písemné žádostí ze dne 11. 5. 2020, jejíž kopie tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

II. Závazky smluvních stran

1. Dárce:

a) se zavazuje jednorázově poukázat nadační příspěvek ve výši 175 450 Kč (slovy:
jednostosedmdesátpěttisícčtyřistapadesát korun českých), a to na účet obdarovaného uvedený v 
záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne podpisu originálu této smlouvy oběma smluvními stranami.

b) určuje jako kontaktní osobu při dalších jednáních: ||lMHUIH:

c) vyslovuje souhlas s návrhem obdarovaného, že obdarovaný uvede na všech tiskových materiálech 
a ve všech veřejných vystoupeních a ve všech prohlášeních, které se vztahují k projektu informaci o 
tom, že projekt vznikl za přispění (podpory) dárce včetně uvedení lo|a dárce, jehož podobu zašle 
dárce obdarovanému.

2. Obdarovaný:

a) nadační příspěvek přijímá a zavazuje se použít jej výhradně k účelu uvedenému v článku |. této 
smlouvy, a to do data ukončení projektu uvedeného v žádosti, nejpozději však do 30. 11. 2020;

b) Určuje jako kontaktní osobu při dalších jednáních: |^H~L^^HT]^iikHriH^^

c) je oprávněn hradit z nadačního příspěvku pouze ty náklady, které vznikly obdarovanému po 
podání žádosti o nadační příspěvek;

d) se zavazuje použít poskytnutý nadační příspěvek hospodárně;

e) poskytnout nadačnímu fondu na jeho žádost informaci o průběhu realizace projektu včetně 
fotodokumentace;

f) je povinen nejpozději do 31. 12. 2020 prokazatelně doručit nadačnímu fondu Potvrzení o užití 
nadačního příspěvku;

g) je povinen dodržet věcnou skladbu nákladů na projekt stanovenou ve schváleném rozpočtu, 
který je součástí schváleného projektu. Změna u věcné skladby nákladů bez souhlasu nadačního 
fondu není dovolena. V případě změny bez souhlasu nadačního fondu u věcné skladby nákladů 
se na projekt pohlíží jako na nesprávně vyúčtovaný se sankčními důsledky vyplývajícími z této 
smlouvy;
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h) je povinen v případě změny věcné skladby nákladů (např. rozšíření věcné skladby nákladů 
z důvodu nevyčerpání části nadačního příspěvku) informovat neprodleně nadační fond. 
Chválená změna věcné skladby nákladů bude řešena dodatkem k této smlouvě;

i) je povinen část nadačního příspěvku, kterou nepoužil pro realizaci projektu vrátit neprodleně po 
ukončení projektu nejpozději ve lhůtě 14 dnů od data dle článku v článku II., odst. 2., písm. a) 
této smlouvy na účet nadačního fondu; celé ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li
částka k vrácení menší nebo rovna 100 Kč (jedno sto korunám českým);

k) odpovídá za dodržení povinností ochrany osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v případě, 
že je nadační příspěvek použit ve prospěch fyzických osob;

l) souhlasí s tím, aby nadační fond použil identifikační údaje obdarovaného a informace o projektu 
včetně obdarovaným poskytnuté či nadačním fondem zhotovené fotodokumentace v 
materiálech o činnosti nadačního fondu; obdarovaný odpovídá za to, že zhotovitel 
fotodokumentace získal k pořízení fotodokumentace veškerá oprávnění a že fotodokumentace 
není zatížena žádnými právními vadami a že ve vztahu k fyzickým osobám byla dodržena zásada 
ochrany osobnosti a že je oprávněn ji dárci poskytnout bez omezení;

m) je-li obdarovaný osobou povinnou ke zveřejnění smluv podle zákona č.340/2015 Sb., je povinen 
uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv;

n) prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy je i nadále úplné a pravdivé „Čestné prohlášení“ 
obdarovaného jako žadatele, které obdarovaný předložil nadačnímu fondu jako přílohu k žádosti 
o nadační příspěvek v rámci jejího posouzení (dále jen Čestné prohlášení“). V případě, že 
nastane jakákoli skutečnost, v důsledku které se stane Čestné prohlášení v jakékoli jeho části 
neúplným či nepravdivým, je obdarovaný povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu 
informovat nadační fond, nejpozději však 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 v přiměřené lhůtě obdarovaným, zakládá 
právo nadačnímu fondu nevyplatit již schválený nadační příspěvek, či požadovat vrácení již 
vyplaceného nadačního příspěvku kdykoli v budoucnu zpět v celé jeho výši.

III. Sankce

1. Pokud obdarovaný použije poskytnutý nadační příspěvek k jiným účelům, než k účelu 
specifikovanému v článku I. této smlouvy, nedoručí nadačnímu fondu dokumenty vyžadované touto 
smlouvou nebo odmítne-li obdarovaný nadačnímu fondu použití nadačního příspěvku průkazně 
doložit je nadační fond oprávněn požadovat od obdarovaného vrácení nadačního příspěvku v plné 
výši z důvodů bezdůvodného obohacení obdarovaného. V takovém případě je nadační fond oprávněn 
od této smlouvy odstoupit s účinky od počátku.

IV. Závěrečná ustanovení

http://www.muziprotirakovine.cz
http://www.muziprotirakovine.cz/index.html


Nadační fond MUŽ| PROT| RAKOV|NĚ
Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, PSČ 140 59
|Č: 24853232
Číslo účtu: 7297015001/5500
www.muziprotirakovine.cz

proti rakovině

1. Obdarovaný prokázal nadačnímu fondu před podpisem této smlouvy oprávnění osoby, která 
za obdarovaného tuto smlouvu podepsala.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v re|istru smluv (pro případ povinnosti zveřejnění smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., jinak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami).

3. Změny a doplnění této smlouvy je možné činit jen písemně se souhlasem obou smluvních 
stran formou postupně číslovaných dodatků.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jeden z nich.

5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1. kopie žádosti o nadační příspěvek ze dne 11. 5. 2020

V Praze dne.................... V.............dne.....................

Dárce: Obdarovaný:

Prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA 
předseda správní rady

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 
člen správní rady
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