
Nejčastější dotazy k možnosti zaslání příspěvku  na transparentní účet FN Ostrava:
1. Jakou formou můžu přispět na transparentní účet?

Finanční částku dle vašeho uvážení je možno zaslat bezhotovostně na účet speciálně zřízený
k tomuto účelu.

2. Musím vyplňovat darovací smlouvu? 
Darovací smlouvy (viz 3 vzory na www.fno.cz ) není nutné vyplňovat.  V případě, že uznáte za
vhodné mít darovací smlouvu uzavřenou (pro daňové účely  však potřebujete jen níže uvedené
Potvrzení o poskytnutí daru), smlouvy uzavřete.
V případě, že dar poskytujete jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající je nutné
uzavřít darovací smlouvu v případě, že dar přesahuje 50.000,- Kč, a to dle zákona č. 340/2015
Sb., a smlouva námi bude zveřejněna v Registru smluv.

3. Jak mám postupovat v případě, že chci darovací smlouvu uzavřít?
Lze postupovat 2 způsoby:
a) Vyberte si jeden ze 3 vzorů darovacích smluv, doplňte Vaše údaje,  finanční částku daru ,

smlouvy 2x vytiskněte a podepište. Dále smlouvu zašlete na adresu: 
Fakultní nemocnice Ostrava, Právní odbor, 17. listopadu 1790/5, 708 52  Ostrava-Poruba.
Ze strany FN Ostrava dojde k podpisu smlouvy a následně Vám bude zaslána na adresu
trvalého bydliště (sídla firmy), uvedenou v hlavičce darovací smlouvy. V případě el. podpisu
smlouvy  z Vaší  strany  je  možné  zaslat  smlouvu  v elektronické  podobě  s Vaším
elektronickým podpisem na email  sbirka@fno.cz a po podpisu z naší  strany Vám bude
dokument odeslán zpět.

b)    V  případě,  že  se  jedná  o  částku  do  50.000,-  Kč  včetně  a  nepotřebujete  oboustranně
podepsaný originál smlouvy, smlouvu po vyplnění a Vašem podpisu budete chtít zaslat do
FN Ostrava  elektronicky, naskenujte ji a pošlete prosím na el. adresu: sbirka@fno.cz .Po
elektronickém podpisu ze  strany FN Ostrava Vám bude   podepsaná darovací   smlouva
zaslána zpět na Vaši el. adresu.

V případě, že bude dárce potřebovat pro daňové účely  Potvrzení o poskytnutí daru (zejména osoby
v zaměstnaneckém poměru,  jejichž  daňové přiznání  zpracovává  zaměstnavatel),  připravíme na  náš
web formulář (nejpozději do poloviny ledna 2020), do něhož budeme potřebovat uvést:

1. č. účtu, z něhož byl dar poskytnut, 
2. poskytnutou částku,
3. datum odepsání částky z účtu dárce,
4. adresu, na kterou má být potvrzení zasláno poštou 

Pokud vám uvedená forma žádosti nevyhovuje, je samozřejmě možné žádat i písemně s uvedením výše
uvedených údajů i na adrese:

Fakultní nemocnice Ostrava
Odbor ekonomických informací
17. listopadu 1790/5 
708 52  Ostrava-Poruba

Z důvodu možnosti automatického zpracování však preferujeme žádosti přes webový formulář.

Veškeré další dotazy prosím směřujte na sbirka@fno.cz.
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