DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 628 občanského zákoníku
mezi
firmou
sídlo:
DIČ:
IČO: zastoupenou:
(dále jako dárce daru)
a

Heřmanského nadací hematologické onkologie
při I. interní klinice VFN
sídlo: U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
IČO: 26 20 72 31
zastoupenou: prof. MUDr. Pavlem Klenerem, DrSc.
předsedou správní rady nadace
(dále jako příjemce daru)

I.
Příjemce daru je nadace založená za účelem
- Zvyšovat úroveň klinické hematologické onkologie a tím zlepšit péči o nemocné se
zhoubnými krevními chorobami a dosahovat výsledků, co nejbližších možnostem, které
jsou dány současnými vědeckými poznatky.
- Rozvíjet program transplantace kostní dřeně, tak aby tato metoda byla dostupná všem
onkologicky nemocným, u nichž její použití zvyšuje šanci na vyléčení.
- Přispívat k zajištění moderního přístrojového vybavení, léků a dalšího speciálního
zdravotnického materiálu k vysoce specializovaným a náročným léčebným postupům.
- Zajistit plynulý přístup k nejnovějším poznatkům v oboru a udržovat trvalý kontakt s
předními hematologickými pracovišti u nás i v zahraničí a podporovat vlastní vědecko
výzkumnou činnost pracoviště.
- Zdokonalovat a rozšiřovat pedagogickou činnost a tím přispět ke zvýšení úrovně
hematologické onkologie v České republice.
II.
Dárce daru se zavazuje, že poskytne příjemci daru finanční dar ve výši……… ..……,-Kč
za účelem zvyšování úrovně klinické hematologické onkologie. Dar bude poskytnut
převodem na účet příjemce daru číslo 2020021/2700, vedený u UniCredit Bank .

III.

Dar bude poskytnut k účelu, k němuž byl příjemce daru založen a který je uveden v jeho
statutu (nadační listině).
IV.
Příjemce daru se zavazuje poskytnuté finanční prostředky (převedené na účet
2020021/2700 vedený u UniCredit Bank Praha 1) přijmout od dárce daru ve výši ………….
……,- Kč do 30-ti dnů od podpisu smlouvy. Příjemce daru je povinen dar použít výlučně
k plnění výše vymezenému v článku II. této smlouvy. Pokud příjemce nepoužije dar
k uvedenému účelu, je povinen jej dárci neprodleně vrátit na vlastní náklady nebo uhradit
dárci hodnotu daru.
V.
Tato smlouva může být doplněna nebo změněna po dohodě obou stran písemnou formou.

VI.
Ostatní práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a podepsání zástupci obou stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
strana obdrží po jednom paré.

V Praze dne

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

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

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
(příjemce daru)

(dárce daru)

