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DAROVACÍ  SMLOUVA 
 

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
mezi 
 

 
Jméno a příjmení: 
Trvale bytem: 
r.č.: 
(dále jako Dárce daru) 
 
 
a 
 

Heřmanského nadací hematologické onkologie 

při I. interní klinice VFN 
sídlo: U nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
IČO: 26207231 
zastoupenou: prof. MUDr. Marek Trněný, Csc. 
předsedou správní rady nadace 
(dále jako Příjemce daru) 
 
      I. 
Příjemce daru je nadace zapsaná pod N 364 v nadačním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze a 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. 
 
       
 



předseda správní rady :                                                                                               telefon: 224962526, 3441, fax: 224963118          

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc                                                            číslo účtu: UniCredit Bank:2020021/2700 

e-mail: info@hermanskeho-nadace.cz                                        IČO: 26 20 72 31 

 

 

II. 
Dárce daru prohlašuje, že je vlastníkem dále uvedené peněžní částky a zavazuje se 
jí bezplatně převést Příjemci daru. Dárce daru se zavazuje, že poskytne Příjemci 
daru finanční dar ve výši ……...,-Kč (slovy ……. korun českých) (dále jako „Dar“) za 
účelem dle čl. I této smlouvy, tedy zejména zvyšování úrovně klinické hematologické 
onkologie. Dar bude poskytnut bankovním převodem na účet Příjemce daru číslo 
2020021/2700, vedený u  UniCredit Bank. Dárce daru převede Dar do 30-ti dnů ode 
dne podpisu této smlouvy.  

   

III. 
Dar bude poskytnut k účelu, k němuž byl Příjemce daru založen a který je uveden 
v jeho statutu (nadační listině). Příjemce Daru k tomu potvrzuje, že nebyl založen za 
účelem podnikání a splňuje příslušné daňové podmínky. 

 
IV. 

Příjemce daru Dar od Dárce daru přijímá. Příjemce daru je povinen Dar použít 
výlučně k účelu výše vymezenému v článku I. této smlouvy. V případě porušení této 
povinnosti je Dárce daru oprávněn žádat navrácení Daru. 
 

V. 
Dárce daru souhlasí s tím, aby byl uveden mezi dárci Příjemce daru ve výroční 
zprávě. Dárce daru tímto uděluje Příjemci daru souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů nezbytných k plnění účelu této smlouvy v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a související právní úpravou EU 
(GDPR).  
Dárce daru rovněž prohlašuje, že převedením Daru nedochází k porušení zákona č. 
253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu a související právní úpravy EU. 
 

VI. 
Ostatní práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Tato smlouva může být doplněna nebo změněna pouze po dohodě obou stran 
písemnou formou. 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 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. 
Strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle a že žádná z nich 
ji neuzavírala v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
 
V Praze dne  
 
 
 
..................................                              ............................................ 
 
prof. MUDr.Marek Trněný, Csc.  
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