Byli jste spokojeni? Chcete nám pomoci?
Poradíme Vám jak.
Pokud jste spokojeni Vy sami či Vaši blízcí se zdravotní péčí v naší nemocnici nebo pokud víte
o někom, kdo by se chtěl podílet na zlepšování péče o klienty naší nemocnice, neváhejte nás
kontaktovat.
Dárcem může být každý:
jak fyzická osoba, tak právnická osoba.
Druhy poskytnutých darů:
jak finanční, tak nefinanční (věcný).
Finanční dar může být poskytnut:
jak v hotovosti, tak bezhotovostně (převodem na bankovní účet nemocnice).
Vedení nemocnice Vám garantuje, že předmětný dar nebude zneužit k jiným účelům než ke
zlepšení péče o klienty nemocnice a umožní Vám případnou kontrolu užití daru. Vy sami si
můžete předem stanovit či určit způsob užití Vašeho daru. Můžete stanovit oddělení, na které
má být věcný dar směrován nebo kde, na co nebo za jakým účelem mají být Vaše finanční
prostředky využity. Užití finančního daru Vám můžeme na požádání i zpětně zdokladovat.
Daňově uznatelný náklad:
V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15
odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete
snížit základ daně z příjmu.

Jak konkrétně poskytnout dar - postup:
Finanční dar:
V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice,
Podřipská 1, Horní Beřkovice, budova zámku A1, pokladna je v 1.patře, kde Vám bude vystaven
příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru, jeho výši a účel a sepsána darovací smlouvy.

Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet Psychiatrické
nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice
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a to na základě uzavření písemné darovací smlouvy. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací
smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete prosím na adresu: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice,
Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85. Po podpisu smlouvy ze strany nemocnice Vám jedno
vyhotovení
smlouvy
zašleme
na
Vaši
ve
smlouvě
uvedenou
adresu.

Věcný dar:
Po předchozí dohodě můžete naší nemocnici na základě písemné darovací smlouvy poskytnout i
věcné dary. Prosíme o předchozí konzultaci o vhodnosti a technických parametrech daru.

Další informace a vysvětlení dostanete na níže uvedených kontaktech:
Paní Ludvíková Lenka – vedoucí ekonomického útvaru-hlavní účetní, tel.: 416 808 223,
email: lenka.ludvikova@pnhberkovice.cz

Ing. Zdeněk Luxík – ekonomický náměstek, tel.: 416 808 231,
email: zdenek.luxik@pnhberkovice.cz

Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a prohlašujeme, že budou
použity výhradně pro další zlepšování péče o klienty našeho zdravotnického
zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických a terapeutických
pomůcek, dovybavení lůžkových částí oddělení, volnočasové aktivity klientů,
apod.).

