
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU  
 

 

Nadační fond Kapka naděje 

Se sídlem: Žatecká 16/8, Praha 1, 110 00 

IČO: 262 00 490 

Zastoupen: Janem Fischerem, MLitt, na základě plné moci ze dne 30.6.2022 

Kontaktní osoba:   

Telefon:

Email:

 (dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 

IČ: 27660915 DIČ: CZ27660915 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420 

zastoupena MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva 

bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 249980999/0300  

 (dále jako „Příjemce“) 

 

 

 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto 

 

 

s m l o u v u  o  p o s k y t n u t í  n a d a č n í h o  p ř í s p ě v k u  

( d á l e  j e n  „ s m l o u v a “ ) : 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Poskytovatel je vlastníkem 2 ks sond Samsung Medison včetně příslušenství (sériové č. 

K0D6M3GNA00005Y, K0JRM3GR500010F), v celkové hodnotě 499.978,57 Kč (slovy: čtyři 

sta devadesát devět tisíc devět set sedmdesát osm korun českých) (dále jen „nadační příspěvek“). 

1.2. Poskytovatel tímto poskytuje příjemci nadační příspěvek specifikovaný v čl. I. odst. 1.1. této 

smlouvy a příjemce tento přijímá. 

1.3. Smluvní strany tímto prohlašují, že nadační příspěvek byl Příjemci předán dne 4.3.2022. 

1.4. Příjemce nadační příspěvek přijímá v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“) a 

zavazuje se nakládat s tímto nadačním příspěvkem v souladu s účelem a ustanoveními této 

smlouvy.  

 

 

 

 



II. 

Užití a účel nadačního příspěvku 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že nadační příspěvek bude užíván na pracovišti Příjemce a bude 

využit v souladu s jeho určením, a to na Dětském oddělení.  

 

 

III. 

Další ujednání 

3.1. Poskytnutý nadační příspěvek je Příjemce povinen použít v souladu s podmínkami 

stanovenými v této smlouvě. V opačném případě je Příjemce povinen nadační příspěvek 

na požádání Poskytovatele vrátit.  

3.2. Příjemce je povinen na požádání Poskytovatele prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu 

byl či je nadační příspěvek užíván. V případě, že Příjemce nesplní tuto svou povinnost do 3 

měsíců od prokazatelného doručení výzvy Poskytovatele, je Příjemce povinen nadační 

příspěvek vrátit. 

3.3. Příjemce souhlasí se zpracováním, užitím a zveřejněním svých shora uvedených 

identifikačních údajů Poskytovatelem, a to zejména pro účely výroční zprávy Poskytovatele. 

3.4. Poskytovatel výslovně souhlasí s eventuelním zveřejněním svého jména a předmětu smlouvy. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení  

4.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného 

číslovaného dodatku.  

4.2.      Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto 

smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4.3. Případné spory se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou a v případě, že nedojde 

k dohodě, budou spory řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.  

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy 

potvrzují smluvní strany svým podpisem. 

4.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, obou s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

4.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

V Praze dne  

 

Za Poskytovatele  

V Uherském Hradišti 

 

Za Příjemce 

 

 

 

 

 

…………………………….……………… 

 

 

 

 

 

………………………………….………… 

Nadační fond Kapka naděje 

Zastoupen: Janem Fischerem, MLitt 

ředitelem                                               

      Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Zastoupena: MUDr. Petrem Sládkem 

předsedou představenstva 

  

 


