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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

č. SADK16\2016030179 
Smluvní strany  

Nadační fond AVAST, IČ: 24775401, nadační fond se sídlem Praha 4, Pankrác, Pikrtova 1737/1A, PSČ 

14000, zapsaný do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v oddílu N, vložce č. 817, za 

nějž jednají paní Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady, a paní Libuše Tomolová, členka správní 

rady (dále jen “ Nadační Fond“) 

a  
 

Oblastní nemocnice Příbram a.s., IČ: 27085031, se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, PSČ 26101, 

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 8883, za nějž 

jedná ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada /na základě přiložené plné moci (dále jen „Příjemce“) 

Kontaktní osobou projektu za Příjemce je pan/paní: Mgr. Ivana Králíčková 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 353 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „Zákon“), tuto smlouvu: 

 

I. 
Účel Nadačního Fondu 

1. Nadační Fond je právnickou osobou vyvíjející svou činnost podle Zákona a v souladu se svojí Nadační 

listinou a Statutem. 

2. Účelem Nadačního Fondu jsou činnosti směřující k (i) podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti 

znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ, (ii) rozvoji vzdělanosti 

a podpoře talentovaných mladých lidí, (iii) podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití, (iv) podpoře 

rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti, (v) podpoře umění, (vi) 

zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů, (vii) podpoře aktivit v oblasti péče 

o zvířata a (viii) podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 1.600.000 Kč (slovy: jeden milion 
šest set tisíc korun českých) Příjemci (dále jen „Nadační příspěvek“). 

2. Nadační Fond se zavazuje poskytnout Příjemci Nadační příspěvek, přičemž jeho poskytnutí a podmínky 

jeho použití byly náležitě schváleny správní radou Nadačního Fondu.  

3. Příjemce se zavazuje prokazatelným způsobem použít celou výši Nadačního příspěvku na přípravu 

a realizaci aktivit projektu podpořeného v programu Spolu až do konce – podpora paliativní péče 

v nemocnicích spočívajících v poskytování obecné paliativní péče s návazností na paliativní 

specializovanou péči (dále jen “Projekt”). Nadační příspěvek bude vyčerpán do konce roku 2017.  

4. Nadační příspěvek bude poskytnut Příjemci ve dvou splátkách na bankovní účet č. 525226379/0800. 

1. splátka 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) v termínu nejpozději do deseti (10) 

pracovních dnů od podpisu této smlouvy.2. splátka 600.000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) 

v termínu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od schválení Průběžné zprávy dokladující splnění 
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milníků uvedeného v příloze 2 této smlouvy. Nadační Fond si vyhrazuje právo kdykoliv požádat Příjemce 

o prokazatelné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků ve formě Nadačního příspěvku 

a prokázání, jakým způsobem a k jakému účelu byl Nadační příspěvek užit ve lhůtě stanovené 

Nadačním Fondem. Příjemce se tímto zavazuje výše uvedené vyúčtování a prokázání způsobu a účelu 

užití Nadačního příspěvku řádně poskytnout Nadačnímu Fondu.  

III. 
Povinnosti Příjemce 

1. Příjemce se zavazuje použít Nadační příspěvek v souladu s podmínkami stanovenými Nadačním 

Fondem a touto smlouvou, jinak se zavazuje tento Nadační příspěvek vrátit Nadačnímu Fondu 

v penězích, a to ve lhůtě stanovené Nadačním Fondem. 

2. Příjemce se zavazuje uskutečňovat všechny aktivity dle časového harmonogramu a dodržovat 

Nadačním Fondem schválený rozpočet Projektu, který je přílohou 3 této smlouvy. 

3. Příjemce se zavazuje bezodkladně informovat Nadační Fond o všech závažných změnách, které se 

týkají plnění této smlouvy.  

4. Příjemce se zavazuje provádět případné změny Projektu pouze s předchozím písemným souhlasem 

Nadačního Fondu a realizovat Projekt s náležitou péčí, efektivitou a transparentností v souladu 

s nejlepší praxí v příslušné oblasti a v souladu s touto smlouvou. 

5. Průběžnou zprávu Příjemce vyhotoví a zašle Nadačnímu Fondu do 31.01.2017. Závěrečná zpráva 

týkající se čerpání tohoto Nadačního příspěvku bude vyhotovena a zaslána Nadačnímu Fondu do 

31.01.2018.  

6. Průběžnou i Závěrečnou zprávu je Příjemce je povinen zaslat prostřednictvím nadačního online portálu 

Flexi Grant, přičemž součástí obou zpráv je popis využití a vyúčtování Nadačního příspěvku včetně 

veškeré fakturace nad částku 25,000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), případně výjezd 

účetního střediska grantu. Detailní obsah a struktura Závěrečné zprávy jsou popsány v příloze 1 této 

smlouvy „Partnerství s Nadačním fondem AVAST“.  

7. Nad rámec povinností dle předchozích ustanovení se Příjemce zavazuje uchovat veškeré dokumenty 

související s přípravou a realizací Projektu v souladu s právními předpisy, zachovat a zajistit zachování 

veškeré dokumentace související s Projektem po dobu nejméně pěti (5) let od ukončení Projektu a tyto 

kdykoliv předložit Nadačnímu Fondu, bude-li k tomu Nadačním Fondem vyzván. 

8. Příjemce se zavazuje náležitým způsobem prezentovat Nadační příspěvek poskytnutý Nadačním 

Fondem, a to zejména uvedením ve výroční zprávě Příjemce anebo v rozsahu a způsobem 

požadovaným Nadačním Fondem.  

9. Příjemce dále tímto souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této smlouvě podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, a to v rozsahu: název a sídlo Příjemce, název Projektu, výše 

Nadačního příspěvku, popis Projektu a jeho výstupy uvedené v závěrečné zprávě. 

 

IV. 
Porušení smluvních podmínek, ukončení smlouvy 

1. V případě, že Příjemce nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, je Nadační Fond oprávněn vyzvat 

Příjemce k nápravě a stanovit přiměřenou lhůtu k této nápravě.  

2. Nadační Fond je oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případě porušení podmínek 

stanovených Nadačním Fondem nebo touto smlouvou k použití Nadačního příspěvku 
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Příjemcem, vyžadovat po Příjemci okamžité zastavení čerpání Nadačního příspěvku anebo vrácení 

Nadačního příspěvku Nadačnímu Fondu a dále je Nadační Fond oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Příjemce je povinen takovému požadavku Nadačního Fondu vždy bezodkladně vyhovět.  

3. Pokud jedna ze smluvních stran zjistí, že smlouvu nelze efektivně nebo správně plnit, pak je povinna 

projednat záležitost s druhou smluvní stranou.  

 
V.  

Řízení a urovnávání sporů 
1. Smluvní strany se zavazují, že budou předcházet možným sporům a v případě sporů se budou snažit 

o dohodu při respektování právních předpisů České republiky.  

2. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými soudy České 

republiky. 

 
VI.  

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu smluvních stran. 

2. Všechny změny smlouvy je možno provádět pouze na základě číslovaných písemných dodatků. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jedno vyhotovení patří Příjemci, jedno si ponechá 

Nadační Fond. 

 

Příloha č. 1: Partnerství s Nadačním fondem AVAST 

Příloha č. 2: Milníky v realizaci projektu k 30.10.2016 

Příloha č. 3: Rozpočet Projektu 

 

Nadační fond AVAST Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

V Praze dne __________________ V Příbrami dne 4. července 2016 

 

___________________________ 

 

__________________________ 

Jarmila Baudišová 

předsedkyně správní rady 
Stanislav Holobrada 

ředitel nemocnice 

  

 
Nadační fond AVAST  

V Praze dne __________________  

 

_______________________________________ 

 

Libuše Tomolová  

členka správní rady 
 

 


