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č.j. 822NP/18/09 

 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 
 

kterou dle § 353 a násl. a § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřely tyto smluvní strany: 

 

1. Nadace SYNOT, se sídlem: Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26218330  

zapsaná v nadačním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl N, č. vložky 231, jednající: paní Michaelou 

Pavlíčkovou Kuřinovou, předsedkyní správní rady a paní Veronikou Lukášovou Neumanovou, 

členkou správní rady 

(dále jen „Dárce“) 

 

 a 

 

2. Uherskohradišťská nemocnice a.s., se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ: 

27660915, DIČ: CZ 27660915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl B, vložka 4420, zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva  

 

Bankovní spojení: 249980999/0300 (dále jen „Obdarovaný“) 

 

zní takto: 

  

I. 

 

1. Dárce touto smlouvou bezplatně přenechává Obdarovanému do vlastnictví finanční částku: 200.535,- 

Kč (slovy:dvěstětisícpětsettřicetpětkorunčeských) (dále jen „Nadační příspěvek“) a Obdarovaný 

tento Nadační příspěvek do svého vlastnictví přijímá. 

 

2. Dárce poskytne Obdarovanému Nadační příspěvek ve lhůtě do 30.9.2018 bezhotovostním převodem 

na bankovní účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy s tím, že Dárce splní svoji povinnost 

poskytnout Nadační příspěvek Obdarovanému okamžikem, kdy peněžitá částka představující Nadační 

příspěvek bude poukázána z účtu Dárce ve prospěch Obdarovaného.  

 

     Obdarovaný se zavazuje použít Nadační příspěvek výlučně k následujícímu účelu:  

   

na náklady spojené s nákupem 6 ks lůžek s příslušenstvím a matracemi pro JIP 

dětského oddělení  ( dále jen „Sjednaný účel“). 
 

3. Obdarovaný je povinen použít Nadační příspěvek pouze na úhradu nákladů, které vznikly počínaje ode 

dne, kdy bude Obdarovanému Nadační příspěvek skutečně poskytnut a Nadační příspěvek tedy nesmí 

být použit na úhradu nákladů vzniklých již přede dnem poskytnutí Nadačního příspěvku 

Obdarovanému. Omezení dle předchozí věty se neuplatní pouze na případy, kdy Nadace před 

poskytnutím Nadačního příspěvku doručila Obdarovanému příslib Nadačního příspěvku (dále jen 

„Příslib“) a v takovém případě je Obdarovaný oprávněn použít Nadační příspěvek rovněž na úhradu 

nákladů, které Obdarovanému vznikly počínaje ode dne, kdy byl Obdarovanému Příslib doručen. 

 

4. Obdarovaný se dále zavazuje ve lhůtě do 31.12.2018 doložit Dárci použití Nadačního příspěvku ke 

Sjednanému účelu a to následujícím způsobem: 
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a) Obdarovaný je ve shora uvedené lhůtě povinen vyplnit a podepsat formulář uvedený v Příloze č. 

1 k této smlouvě (dále jen „Vyúčtovací formulář“) a ve stejné lhůtě je Obdarovaný povinen 

takto vyplněný a podepsaný Vyúčtovací formulář doručit Dárci. 

 

b) Obdarovaný je ve shora uvedené lhůtě povinen doručit Dárci spolu s Vyúčtovacím formulářem 

také kopie účetních dokladů, případně jiných listin, osvědčujících použití Nadačního příspěvku ke 

Sjednanému účelu a to dle pokynů uvedených ve Vyúčtovacím formuláři. 

 

5. V případě, že Obdarovaný použije Nadační příspěvek v rozporu se Sjednaným účelem nebo jestliže 

Nadační příspěvek celý nevyužije, je povinen tuto skutečnost neprodleně Dárci písemně oznámit a 

dále je Obdarovaný povinen nesprávně použitý Nadační příspěvek nebo jeho nevyužitou část Dárci 

vrátit. 

 

6. Obdarovaný je rovněž povinen vrátit Dárci Nadační příspěvek v případě, že Obdarovaný ve lhůtě a 

způsobem dle odst. 5 tohoto článku nedoloží, že Nadační příspěvek použil ke Sjednanému účelu a 

nesjedná-li Obdarovaný nápravu ani v Dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě. 

 

7. Ve všech shora uvedených případech je Obdarovaný povinen Dárci vrátit Nadační příspěvek nebo jeho 

nevyužitou část ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jej Dárce o toto vrácení požádá, a to na bankovní účet 

Dárce uvedený v záhlaví této smlouvy. Této žádosti Dárce není zapotřebí, pokud Obdarovaný Nadační 

příspěvek nebo jeho nevyužitou část vrátí Dárci sám.  

 

 

II. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 – Vyúčtovací formulář 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této 

smlouvy vzniklé, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

3. Dárce prohlašuje, že Nadační příspěvek bezplatně přenechává Obdarovanému v souladu se svým 

Statutem k účelu, pro který byl Dárce zřízen. Dárce dále prohlašuje, že darování Nadačního příspěvku 

Obdarovanému dle této smlouvy projednala a schválila správní rada Dárce na svém jednání dne 

7.9.2018. 

 

4. Dárce tímto uděluje Obdarovanému souhlas k tomu, aby v rámci své činnosti, prezentoval poskytnutí 

Nadačního příspěvku dle této smlouvy jako mimořádný přínos pro svou činnost, na jejíž rozvoj a 

uskutečňování mu byl Nadační příspěvek poskytnut. 

 

5. Jestliže se po nabytí účinnosti této smlouvy ukáže kterékoli její ustanovení jako neplatné ve smyslu 

platné právní úpravy, nepozbývá tím tato smlouva platnosti jako celek, ostatní ustanovení této 

smlouvy zůstávají nedotčena a neplatné ustanovení se nahradí dodatkem k této smlouvě, jinak 

příslušným ustanovením obecně závazného právního předpisu a nebude-li takového ustanovení, pak 

úpravou obvyklou v obdobných majetkových vztazích. 

 

6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 
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8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. Podpisem se pro účely této smlouvy rozumí 

podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

9.  Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem, této smlouvy, který je dostatečně určitý a 

srozumitelný a že s touto smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu 

na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Uherském Hradišti dne 13.9.2018 

 

 

za Dárce:          za Obdarovaného:  

Nadace SYNOT      Uherskohradišťská nemocnice a.s., 
 

Michaela Pavlíčková Kuřinová     MUDr. Petr Sládek  

předsedkyně správní rady          ředitel a místopředseda představenstva  

 

             

                                    

...............................................                                             …………………………… 

 

Veronika Lukášová Neumanová       

členka správní rady                

          

 

 

...............................................   
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