
 

 

S M L O U V A 
o poskytnutí příspěvku z nadačního fondu   

pro realizaci činnosti na podporu zdravého životního stylu dětí i jejich 

rodičů nebo na podporu vzdělávání, integrace a rozvoje dětí  

 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a v souladu s ustanoveními § 394 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

se sídlem J. E. Purkyně 365, 68668, Uherské Hradiště, IČO: 27660915, DIČ: 

CZ27660915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 

B, vložka 4420 
zastoupená: MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva 

(dále jen „Partner“) 

a 

obchodní společnost:  Nadační fond ALBERT 

s registrovaným sídlem:   Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice 

IČO:  28967496 

zastoupená:  Mgr. Jiřím Marečkem, předsedou správní rady 

 Martinou Černou, členkou správní rady 

zapsaná v Nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka N 763  

(dále jen „NFA“) 

 

t a k t o : 

I. 

 Obecná ustanovení 

V rámci podpory vzdělání a rozvoje dětí byl Partner vybrán k tomu, aby mu byl poskytnut od 

NFA věcný příspěvek sestávající se z věcí (zboží) specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy v 

celkové hodnotě     99 406,02       ,-Kč včetně DPH (dále jen „Příspěvek“).  

 

II. 

 Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je úprava podmínek poskytnutí Příspěvku od NFA Partnerovi. 

2) Smluvní strany tímto potvrzují, že Příspěvek uvedený ad I. byl Partnerovi již řádně předán, a 

to dne 13. 7. 2021. 

3) Partner prohlašuje, že Příspěvek nabývá v souladu s platnými právními předpisy. NFA před 

odevzdáním umožní/umožnil prohlídku Příspěvku a Partner tento Příspěvek přijímá i 

s případnými vadami. Partner se tímto výslovně vzdává práv z vadného plnění dle § 1916 odst. 

2 OZ. 

 

 

 

 



 

 

III. 

 Další ujednání 

1) Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou pro druhou 

stranu důvěrnými informacemi a které zjistí při plnění této smlouvy, a to i po ukončení 

spolupráce ve smyslu této smlouvy. 

2) Veškerá sdělení, není-li dále stanoveno jinak, se zasílají příslušnému příjemci na adresu či 

faxové číslo uvedené níže, nebo na takovou jinou adresu či faxové číslo, které může kterákoli 

ze smluvních stran podle potřeby písemně sdělit druhé smluvní straně: 

Adresa Partnera: Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

       J. E. Purkyně 365, 68668, Uherské Hradiště  

    Česká republika 

   

 

Adresa NFA: Nadační fond ALBERT 

 Radlická 117 

 158 00 Praha 5 – Nové Butovice 

 Česká Republika 

 

3) Obě smluvní strany se zavazují splnit vše, k čemu se zavázaly dle této smlouvy. 

4) Projevy žádné ze smluvních stran (ať již hmotného či nehmotného charakteru) souvisící 

s plněním této smlouvy nesmí obsahovat cokoli, co by uráželo mravní, národnostní nebo 

náboženské cítění obyvatel, a to zejména vulgárností, propagací násilí, nesmí obsahovat 

propagaci žádné politické strany nebo politického směru a podobně. Nesmí také poškozovat 

dobré jméno nebo oprávněné zájmy druhé smluvní strany.  

5) Poruší-li Partner ustanovení této smlouvy, je NFA oprávněn od této smlouvy odstoupit a byl-

li již Příspěvek poskytnut, požadovat jeho vrácení v plném rozsahu, a není-li to možné, 

požadovat finanční plnění odpovídající jeho hodnotě. 

6) Jakákoli listina (dopis apod.) odeslaná na adresu sídla strany této smlouvy se považuje za 

doručenou třetím dnem po odeslání takové listiny poštou, doporučeným dopisem, pokud bude 

odesílateli takový dopis vrácen s tím, že jej nebylo možno doručit z důvodů na straně adresáta. 

V případě doručování výzvy dle předchozího odstavce prostřednictvím e-mailové zprávy, 

považuje se výzva za doručenou okamžikem odeslání příslušného e-mailu. 

IV. 

 Platnost smlouvy 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Její zrušení je možné jen písemnou dohodou obou smluvních stran nebo okamžitým 

odstoupením jedné ze smluvních stran.  

2) Při zániku této smlouvy bude provedeno vyúčtování a nevyužité plnění je Partner povinen 

vrátit NFA do 15 dnů od zániku této smlouvy. Současně s odstoupením od smlouvy je NFA 

oprávněn zakázat Partnerovi zcizení Příspěvku třetím stranám, s výjimkou plnění již 

uzavřených smluv s třetími stranami. 

3) Vypovědět tuto smlouvu není možné. 

4) NFA může od této smlouvy okamžitě odstoupit, v případě hrubého nevděku Partnera dle ust. 

§ 2072 OZ. Tato smlouva v takovém případě od počátku zaniká a Partner je povinen veškeré 

plnění, které dle této smlouvy od NFA obdržel, vrátit do 15 dnů od doručení oznámení NFA 

o odstoupení od smlouvy. 

 

 

 



 

 

V. 

 Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní strany se dohodly a výslovně prohlašují, že ani jedna z nich není oprávněna 

k jednostrannému postoupení smlouvy jako celku. Partner není oprávněn postoupit jakoukoli 

pohledávku (nebo její část) vyplývající z této smlouvy. Partner není oprávněn započíst 

jakoukoli svoji pohledávku (nebo její část) vyplývající z této smlouvy proti pohledávce, kterou 

má NFA vůči Partnerovi. 

2) Smluvní strany prohlašují, že mají v úmyslu uzavřít smlouvu, jejíž ujednání budou na jedné 

listině. 

3) Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani jedna 

z nich nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. 

4) Všechny právní vztahy založené touto smlouvou se budou plně řídit příslušnými ustanoveními 

OZ a předpisů souvisících, přičemž smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci 

následujících ustanovení OZ: § 557, § 558 odst. 1 věta druhá, § 564 věta za středníkem (resp. 

smluvní strany vylučují změnu této smlouvy v jiné než písemné formě, přičemž změna a 

doplňky této smlouvy musí být podepsány oběma smluvními stranami na jedné listině), § 1740 

odst. 2 věta druhá, § 1740 odst. 3 věta první (resp. NFA výslovně vylučuje přijetí nabídky 

s dodatkem nebo odchylkou) a § 1744. 

5) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

6) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

7) Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy seznámili s obsahem dokumentů 

tvořících přílohy této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí. 

8) Následující přílohy se v okamžiku vzniku stávají nedílnou součástí této smlouvy:  

Příloha č. 1 – Specifikace věcného příspěvku  

 

NFA: 

 

Nadační fond Albert 

Partner: 

 

   Uherskohradišťská nemocnice a.s.         

Datum:              

 

Datum:              

 

  

 

 
 

__________________________ ____________________________ 

Jméno: Mgr. Jiří Mareček 

Funkce: Předseda správní rady 
Jméno: MUDr. Petr Sládek             

Funkce: předseda představenstva 
  

 

 

 

 

__________________________  

Jméno: Martina Černá 

Funkce: členka správní rady 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 1 – Přehled věcného daru 

 


