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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 
VZDĚLÁVACÍHO GRANTU 

Tato sml ouva o poskytnutí vzděl ávacího grantu 
(,,Smlouva") se uzavírá mezi následujícími 
smluvními stranami a nabude platnosti dnem 
podpisu poslední stranou této Sml ouvy 
a účinnosti dnem zveřejněn í smlouvy v Registru 
smluv dle zákona č. 340/201 5 Sb. (,,Datum 
účinnosti"). 

SMLUVNÍ STRANY 

Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem na adrese 
Praha 5 - Jinonice, Walterovo náměstí 329/1 , 
PSČ 15800, česká republika, IČO: 411 93 075, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 
4 7 1 I (,,Společnost") 

A 

Fakultní nemocnice Plzni, státní příspěvková 
organizace založená rozhodnutím ministra 
zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, c. j . OP-054-
25.11.90, se sídlem na adrese Edvarda Beneše 
1128/13, 305 99, Plzeň ICO: 00669806. 

(,,Příjemce Grantu"). 

Společně dále jako „Strany" nebo každá 
samostatně jako „Strana". 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE předmětem 
činnosti Společnosti a společností spřízněných se 
Společností je výzkum, vývoj, výroba, marketing 
a/nebo prodej zdravotnických prostředků; 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE se Společnost 
zavazuje podporovat nezávislé l ékařské 

vzdělávání a má v úmyslu poskytovat vzdělávací 

granty formou finanční nebo materiální podpory 
zdravotnickým organizacím s cílem podporovat 
rozvoj seri ózního l ékařského vzdělávání 

zdravotnických pracovníků, pacientů a/nebo 
veřejnosti na témata v klinických, vědeckých 

a/nebo zdravotnických oborech, která souvisejí 
s terapeutickými oblastmi, o které se Společnost 

zaj ímá a/nebo v nichž se angažuje; 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Příjemcem Grantu 
je nemocnice, která přijal a nabídku od 
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EDUCATIONAL GRANT 
AGREEMENT 

This Educational Grant Agreement (thc 
"Agreement") is entered into by and between the 
fo llowing contractual parties as at the date of !asi 
signature herein and becomes effective as. (the 
"Effective Oate"). 

BY ANO BETWEEN 

Johnson & Johnson, s.r.o., with a registered 
address in Prague 5 - Jinonice, Walterovo namesti 
329/1 , poslal code 15800, Czech Republic, ID. 
No: 411 93 075, registered in the Commercial 
registry maintained by the Municipal court in 
Prague, Section C, Insert No: 47 11 (the 
"Company'') 

ANO 

Fakultni nemocnice Plzen, astate contributory 
organization established by the decision of the 
Minister of health on the 251h of November 
1990, ref. no.: OP-054-25.11 .90, address in 
Edvarda Benese 1128/13, 305 99, Plzen, ID. 
No: 00669806 (the "Grant Recipient"). 

Together hereinafter referred as "Parties", or 
each individually as a "Party". 

WHEREAS, Company and its affiliatcd 
companies are engaged in rcsearch, development, 
manufacturing, marketing, and/or salc of medi cal 
technologies; 

WHEREAS, Company is committed to support 
independent medical education and intends to 
provide educational grants via funding or in kind 
support to Healthcare Organisations for the 
support and the advancement of genuine medical 
education of Healthcare Professionals, patients 
and/or the public on clinical, scientific and/or 
healthcare lopics relevant to the therapeutic areas 
in which the Company is interested and/or 
involved; 

WHEREAS, Grant Recipient is a hospital which 
received and has accepted the offer from the 
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Společnosti pro účely podpory účasti 

1.dravo1nických pracovníků na vzdělávací akci 
pořádané třetí stranou. 

Company for support for Healthcarc 
Profcssionals participation al the Third Pariy 
Organized Educational E,enl. 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společnost má 
1.ájem Příjemci Grantu za níže uvedených 
podmínek poskytnout finanční podporu: 

WHEREAS, Company wishcs to providc 
financial support 10 Grant Recipient on thc 
following tcrms and condi1ions: 

I. ÚČEL GRANTU 1. 

1.1 Společnost poskytne Příjemci Graniu I.I 
v1.:dělávací grant formou finančního daru 
pro účely podpory účasti 1.:dravo1nických 
pracovníků na vzdělávacích akcích 
pořádaných třetí stranou, jak je blíže 
uvedeno v čl ánku 2 (,,Grant"). Grant bude 
poskytnut na podporu ne1.ávislého 
lékařského vzdělávání v souladu 
s Kodexem etických obchodních praktik 
asociace MedTech Europe (v anglickém 
ja1.:yce: MedTech Europe Code oj Ethical 
Business Practice) a s veškerými platnými 
právními předpisy a profesními etickými 
kodexy platnými v příslušném s tátě. 

1.2 Společnost se zava1.:uje poskytnout 1.2 
Příjemci Grantu Grant a Příjemce Graniu 
Granl pr-ijímá a 1.ava1.:uje se jej pou1..ít 
výlučně 1.:a následujícím účelem: 

(a) Podpora účasti 1.:dravotnického 
pracovníka dle výběru Příjemce 

Grantu na akci 13th Biennial 
Congress of the E-AHBPA 
(Europcan-African Hepato-
Pancrcato-Biliary Association), 
2. - 5. června 201 9 v Amsterodamu. 
(,,Projekt"). 

1.3 Strany se dohodly, že kú dá z jednotlivých 1.3 
částí Projektu je určena výhradně na 
vědecké a/nebo v1.dělávací účely, a nikoliv 
na přímou či nepřímou propagaci 
jakýchkoliv výrobků nebo slu,eb 
Spolcčnósti . 

1.4 Grant nebude pou1..i1 na: 1.4 

(a) pnmou ani nepřímou propagaci 
výrobků a sluk b Společnosti ; 

PURPOSE OF THE GRANT 

The Company shall providc 10 lhe Grant 
Recipient an educational grant in the form 
of a financial donation for support for 
Heal1hcarc Profcssionab Participation at 
Third Party Organised Educa1ional Events 
spccified in Article 2 (the "Grant"). The 
Grant shall be provided to support 
independent medical education in 
accordance with the MedTech Europe 
Code of Ethical Business Practicc and all 
applicable laws and lega! regulations and 
country-speci fic i nclustry cocles of conduct. 

The Company undertakes to provide the 
Grant to 1he Grant Recipient and the Grant 
Recipient acccpts the Grant and undertakcs 
to use the Grant cxcl usively for the 
fo llowing purposc: 

(a) Support for Healthcare Professional 
Participation bascd on selection 
criteria of Grant Requestor for 13th 
Biennial Congress of the E-AHBPA 
(European-A frican Hepato
Pancreato-Bi l iary Association), in thc 
term of 2.-5.June 201 9 in Amsterdam. 
("Programmc"). 

The Parties agrcc that each of thc various 
componen1s of lhc Programme is for 
scicntific and/or educational purposcs only 
and will nol promole any Company's 
products or services, dircc1ly or indircc1ly. 

The Grant will nol be uscd for: 

(a) Direct or indirect promotion of 
Company's products or serviccs; 
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(b) podporu používání j akéhokoliv 
výrobku mjmo rozsah příslušných 

povolení; 

(c) úhradu nákladů vynaložených 
Příj emcem Grantu La účelem 

propagace Příjemce Grantu a j eho 
služeb; 

(d) podporu dobročinných projekt ů; 

(e) úhradu režij ních organi 1.ačních 

nákladů vč. nákupu Lákladního 
vybavení, soft waru a školení pro 
nezdravotnický personál. 

I.S Příjemce Grantu se zavazuje použít Grant 1.5 
pou1.e pro účely úhrady nákladů přímo 

spojených s výše uvedeným Projektem, 
v souladu s touto S mlouvou a Žádostí 
o Grant. Jakákoliv změna zamýšleného 
použití Graniu musí být předem písemně 
schválena Společností. 

2. GRANT 2. 

2.1 V souladu s ustanovením této Smlo uvy se 2.1 
Společnosl zavazuje poskytnout Příjemci 

Grantu peněžní částku ve výši šedesáuisíc 
korun českých (60 000,- Kč), na podporu 
Příjemce G rantu ve smyslu článku I., a to 
na registrační poplatek, dopravu a 
ubytování v rámci kongresu. Strany berou 
na vědomí, že Grant zahrnuje veškeré 
platby (vyjma DPH), bude v konečné 
částce a Společnost nemá podle této 
Smlouvy povinnost platit žádné další 
úhrady a poplatky. 

2.2 V případě, že Grant nebude na Projekt 2.2 
zcela vyčerpán, Příjemce Grantu se 
zavazuje, že částky Grantu nevyčerpané 
pro účely Projektu v souladu s to uto 
Smlouva u Společnosti do šedesáti (60) dnů 
od ukončení Projektu vrátí, nedohodnou-li 
se Strany písemně jinak. 

2.3 Grant bude Příjemci Grantu poskytnut do 2.3 
třiceti (30) dnů od Data účinnosti této 
Smlouvy. Veškeré platby budou 
uskutečněny na následuj ící bankovní účet 
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(b) Support of off-label use of any 
product; 

(c) Payment by the Grant Recipient o r 
exhihit or display fces for it~ 
promotion and promotion o f its 
serviccs; 

(d) Supporl of charitable programmes; 

(e) Payment for organisational overhcad 
such as purchase o f capital equipmenl , 
sofl ware and non-medical sta ff 
training. 

The Grant Recipient underlakes to use the 
Grant only for the paymcnl of costs 
dircclly rclating to the Programmc 
dcscri bcd abovc, in accordance with this 
Agrccmcnl and the Grant Requcst 
Application. Any changc in the intcndcd 
u~e of thc Grant must bc approvcd 111 

advance by lhe Company in writing. 

THEGRANT 

Subjccl 10 the prov1s1ons of this 
Agrecment , the Company shall pay to the 
order of the Grant Recipient , the sum o f 
sixty thousand Czech crowns (60 000 
CZK), to support Grant Recipient as set 
forth in Article I for rcgistration fee, 

accommodation and transportation. li is 
understood lhal the Grant sha ll be all 
inclusive (excepl for V AT ) and final and 
the Company sha ll not be liablc to pay any 
additional compensation or fee under this 
Agreement. 

Where the cntire1y of the Grant is not used 
for the Programme, the Grant Recipient 
shall , within sixty (60) days after the 
Programme is terminated , refund the 
Company all amounts o f the Grant that 
have not been used for the Programme in 
accordance with this Agreemenl , unless 
the Parties agree otherwise in writing. 

The Grant will be provided to the Grant 
Recipient within thirty (30) days o f thc 
Effecti vc Date of this Agreement. Any 
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2.4 

3. 

Příjemce Grantu: 

Majite l účtu : Fakultní nemocnice Plzeň 

DIČ: CZ00669806 

Banka: ČNB 

Č. účtu: 20001-337393 1 I 

Kód banky: 071 O 

VS: 2250 

IBAN: CZ2 1 07100000 0000 3373 93 11 

BIC: CNBACZPP 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 2.4 
Společnost není povinna Příjemci Grantu 
Grant poskytnout do doby, než tato 
Smlouva nabude účinnosti v souladu 
s příslušnými ustanoveními a tato 
skutečnost není Společnosti Příjemcem 
Grantu řádně prokázána. 

ETICKÝ KODEX A ZVEŘEJŇOVÁNÍ 3. 
INFORMACÍ 

3.1 Příjemce Grantu zajis tí, že prostř'cdky 3.1 
Grantu budou vždy čerpány v souladu 
s Kodexem etických obchodních praktik 
asociace MedTech Europe (v anglickém 
jazyce: MedTech Europe Code of Ethical 
Business Practice), veškerými platnými 
právními předpisy a profesními etickými 
kodexy. V případě, že se Grant poskytuje 
na podporu účasti zdravotnických 
pracovníků na vzdělávacích akcích 
pořádaných třetí stranou, Příjemce Grantu 
zajistí, aby se Grant čerpal v souladu 
s Kapitolou 1: Obecná kritéria akcí 
Koúc\u ctid,ých ohchoúních nral..til.. 
společností MedTech Europe, zejména 
s následujíc ími zásadami: 

CZOTOT00249 

payment will be made to the ťollowing 

account of the Grant Recipient: 

Account owner: Fakultní nemocnice 
Plzeň 

V AT Number: CZ00669806 

Bank: ČNB 

Aceount No.: 2000 1-33739311 

Bank codc: 071 O 

VS: 2250 

IBAN: CZ2 1 071000000000 3373 93 11 

BIC: CNBACZPP 

For the avoidance of doubl, it is stipulated 
that the Company shall not be obliged to 
provide the Grant to the Grant Recipient 
until this Agreement enters into 
efťectiveness in accordance with the 
re levant provisions and this ťact is not duly 
proven to the Company by the Grant 
Recipient. 

ETHlCS AND DlSCLOSURE 

The Grant Recipient sha ll ensure that all 
use of Grant ťunds complies with the 
McdTcch Europe Codc of Ethical Business 
Practicc and al! applicablc laws and lega! 
regul ations and industry codes of conduct. 
Particularly, whcrc thc Grant is provided to 
support Hcalthcare Professionals' 
allendance al Third Party Organised 
Educational Events, the Grant Recipient 
shall ensure lhat the Grant is used in 
accordance with Chapter /: Ceneral 
Criteria for Events, of MedTcch Europe 
Coúe of Uhieal Bu~ine;,;, Practiee, 
including, but not limited to, the following 
pri nc iples: 

4 / 12 



Str 5 z 12/ Smlouva -vzorJ&J, verze 2, pla/ná od 20. 10.2018 

(a) Program akce: má přímo souviset 
s odborností nebo lékařskou praxí 
zdravotnického pracovníka 
účastnícího se akce nebo být natolik 
relevantní, aby jeho účast na akci 
opodstatnil; 

(b) Lokace a místo konání akce: nemá 
být hlavní motivací Projektu; 

(c) Hosté: Grant nemá být čerpán na 
podporu nebo úhradu stravy, 
cestovních, ubytovacích nebo jiných 
nákladů t:a hosty zdravotnických 
pracovníků ani za Ládnou další osobu, 
která nemá upřímný profesionální 
zájem o informace sdílené v rámci 
Projektu; 

(d) Přiměřená pohostinnost: vůči 

zdravotnickým pracovníkům 

účastnícím se vzdělávacích akcí 
pořádaných třetí stranou se můLe 
uplatnit přiměřená míra 
pohostinnosti, má se však co do času 
a zaměření podřídit Projektu . 

3.2 V některých státech mohou příslušné 3.2 
právní předpisy a/nebo profesní etické 
kodexy s ohledem na vzájemnou 
součinnost mezi Společností 

a ldravotnickými organit:acemi, např. 

Příjemcem Grantu, vyžadovat zveřejnění 

in formací nebo zavedení schvalovacích 
postupů. Strany se dohodly, že pokud se 
tyto požadavky budou vztahovat na 
činnosti v rámci této Smlouvy, může být 
Společnost povinna dle shora uvedených 
pravidel určité informace Lveřcjnit, 

přičemž tyto informace mohou t:ahrnovat 
mimo jiné údaje o této Smlouvě, Příjemci 

Grantu nebo celkové přidělené výši Grantu 
na rok .. 

3.3 . Bez ohledu na výše uvedené je Příjemce 3.3 
Grantu povinen bet: zbytečného odkladu 
zveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv 
v souladu a za podmínek stanovených 
v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (t:ákon o registru smluv), ve znění 
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(a) The Event Programme: it should 
directly relale to the specialty and/or 
medical pracl ice of lhe Heallhcare 
Professional a11ending the event , or be 
sufliciently relevant 10 justify the 
Hcalthcare Profcssional ' s a11endance; 

(b) Event Location and Venue: il shou ld 
1101 become the main altraction o f the 
Programme; 

(c) Guests: the Grant should not be used 
to facilitate or pay for meals, travel, 
accommodation or othcr expenses for 
guests oť Healthcare Professionals, or 
for any other person who docs not 
have a bona lide professional interest 
in thc information bcing sharcd at the 
Programmc; 

(d) Rcasonable Hospitability: 
reasonable hospitability for 
Hcalthcare Professionals a11ending 
Third Party Organised Educational 
Events is allowed, but it should bc 
subordinate in time and focus to the 
Programme. 

ln certain countries, applicable laws and 
legal regulations and/or professional codes 
oť conduct may require publication, 
disclosure, or approval mechanisms re lated 
10 in1erac1ions between Company and 
Healthcare Organisations, such as the 
Grant Recipient. The Parties agrce that, 
should these requirements apply to the 
ac1ivi1ics in scopc of 1his Agrcemcnt, 
Company may bc required 10 disclosc 
informat ion as required undcr thc abovc 
stated rules, which may, amongst othcrs, 
cover the dc tails oť this Agrccmenl, Grant 
Rccipienťs dctai ls and the aggregated 
Grant value per year. 

. Withoul prejudice to the foregoing, the 
Grant Recipient is obligcd to publish this 
Agrecmenl without undue delay in thc 
Registry of Contracts in accordancc with 
and under the conditions stipulated by Act 
no. 340/2015 Col I., on spec i al conditions 
for thc effectiveness o f some contracts, thc 
disclosurc of these contrac ts and registry oť 
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3.4 

3.5 

3.6 

4. 

4.1 

pozdějších předpisů. V takovém případě j e 
Příjemce Grantu povinen informovat 
Společnost bez zbytečného odkladu 
o takovém zveřejnění a zas lat Společnosti 
příslušné pot vrze ní. 

Je-li to vyžad ováno, před čerpáním 3.4 
jakékoliv části Grantu na konkrétní akci 
stanovenou v daném Projektu musí být tato 
akce schválena příslušným systémem 
prověřování konferencí EthicalMcdTcch 
ťonťcrcncc Yctl ing Sy~tcrn nebo 
obdobným státním schvalovacím 
systémem. Příjemce Grantu se zavazuje, že 
akci ke schválení do systému prověřování 
konferencí EthicalMedTech Confcrence 
Ye11ing System a/nebo obdobného státního 
schvalovacího systému předloží. 

Strany se výslovně dohodly na lom, že 3.5 
Gran! se neposkytuje v pnmé nebo 
nepřímé souvislosti se smlouvou Příjemce 
Grantu o nákupu, nájmu, doporučení, 

předpisu , použití, dodávkách nebo 
zprostředkování výrobků a služeb 
Společnosti a nepoužije se ani na úhradu 
předchozích nákupů, použití, obj ednávek, 
doporučení nebo referencí. 

Příjemce Grantu výsl ovně prohlašuje, že 3.6 
poskytnutí Grantu nezpůsobí porušení 
žádné z jeho povinností vyplývajících 
z platných právních předpisů, profesních 
etických kodexů, pravidel ohledně střetu 
zájmů a jiných etických pravide l. Příjemce 
Grantu se zavazuje plnit veškeré ze svých 
povinností souvisejících s přijetím Grantu, 
včetně povinností vyplývajících z platných 
daňových předpisů. 

NEZÁVISLÝ VÝBĚR 4. 

Společnost nebude nijak zasahovat do 4.1 
výběru zdravotnických pracovníků , kteří 

budou· Grant využívat. Pokud se Grant 
poskytuje na podporu účasti 

zdravotnických pracovníků na 
vzdělávacích akcích pořádaných třetí 

stranou, bude za výběr účastníků 

odpovídat výhradně Příjemce Grantu. 
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contracts (act on registry of contracts), as 
amended. In such case, the Grant Recipient 
is obliged 10 inťorm the Company about 
such publication without undue delay and 
provide thc Company with relevant 
confirmation. 

Where applicablc, the event spccified in 
the Programme must be approved by the 
b1hical MedTech Conkrcnce Yc11ing 
Syslem, and/or similar national approval 
scheme, prior to any amount o f thc Grant 
being used for the event. The Grant 
Rec ipient undertakcs to submit thc event 
for the assessment under the 
EthicalMcdTech Conference Yetting 
System, and/or thc similar national 
approval scheme. 

The Parties specifically agree that the 
provision of the Grant is not implic itly or 
explic itly linked to an agreement for the 
Grant Recipient to purchase, lcase, 
recommend, prescribe, use, supply or 
procure the Company' s products or 
services or used to reward past purchases, 
u ses, orders, recommendations, or 
re ferrals. 

The Grant Recipient explicitly declares 
that the provision of the Grant does not 
cause a breach of any of its obl igations 
arising from applicable laws and lega) 
regulations or any codes of conduct, 
contlic t of interest and other ethic rules. 
The Grant Recipient undertakes to ful!ill 
any of its obligations re lated with the Grant 
receipt, in particular arising under 
applicable tax law. 

INDEPENDENT SELECTION 

The Company shall not have any 
involvement in any way in the selection oť 

the Healthcare Profcssionals who will 
benefit from the Grant. Where the Grant is 
provided to support Healthcarc 
Professiona ls' attendance at Third Party 
Organised Educational Events, the Grant 
Recipient shall be solely responsible for 
selection of participants. 
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4.2 Pokud je Příjemce Grantu pořadatelem 4.2 
v1dělávací akce pořádané třetí stranou, 

s. 

S.I 

5.2 

bude odpovídat výhradně za (i) obsah 
programu, ( ii) výběr řečníků, moderátorů 
a předsedy, kteří budou mít na vzdělávací 
akci pořádané třetí stranou prezentaci 
(,,Přednášející''), a (iii) úhradu případného 
honoráře pro Přednášející. Společnost 

nebude nijak konkrétně zasahoval do 
výběru obsahu vzdělávacího programu 
a výběru Přednášejících. Na výslovnou 
žádost mů1.e Společnost doporuči t řečníky 

nebo se vyjádřit k programu. 

KONTROLA A OVĚŘOVACÍ PRÁVA S. 

Příjemce Grantu do třiceti (30) dnů od S.I 
skončení Projektu předá Společnosti 
závěrečnou zprávu o čerpání a/nebo 
příslušné doklady [např. kopie dokladu o 
rezervaci a originálttjízdenek] potvrzující, 
že Grant byl čerpán v souladu 
s podmínkami této Smlouvy, popř. na 
žádost Společnosti kdykoli v v průb_ěhu 
trvání Projektu, a to ve vztahu k dosud 
uhrazeným částkám Grantu. Závěrečná 

zpráva nesmí zahrnovat osobně 

identifikovatelné informace o konečných 
příjemcích (např. účastnídch akce), ledúc 
by to výs lovně vy1.adovaly platné právní 
předpisy. 

V souladu s veškerou platnou legislativou 5.2 
a interními regulatorními, daňovými 

a auditními požadavky, kterými se 
Společnost musí řídit, umožní Příjemce 
Grantu Společnosti kdykoliv provádět, 

nebo si prostřednictvím nezávislé třetí 

strany obstarat provedení, jednorázové 
kontroly přímo na místě s cílem zjistit, zda 
byl Grant čerpán v souladu s podmínkami 
této Smlouvy. Příjemce Grantu 1.ástupcům 
Společnosti provádějícím tyto kontroly 
umo2ní přístup k veškerým informacím, 
místnostem a zaměstnancům, které bude 
Společnost pro daný účel potřebovat. 

Příjemce Grantu bude jednat v souladu se 

CZOTOT00249 

Where the Grant Recipient is the organiscr 
of the Third Party Organised Educational 
Event, the Grant Recipient shall be solcly 
responsible for (i) the programmc content ; 
(ii) the selection of podium speakers, 
moderators and/or chair, who present 
during a Third Party Organised 
Educational Event (the "Faculty"); and 
(iii ) the payment oť Facully honoraria, i f 
any. The Company shall not have any 
detailcd in volvement in determining thc 
content o f the educational programme and 
for selection of Faculty. If cxpressly 
requcstcd to do so, the Company may 
recommend speakers or comment on thc 
programrne. 

REVIEW 
RIGHTS 

AND VERJFICA TION 

The Grant Recipient shall provide to the 
Company a fo llow up report on the use oť 

the Grant and/or adequate documentation 
[e.g. copies oj booking doc11111e11ts. copies 
oj original tickets] verifying that the Grant 
was used in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement within thirty 
(30) days from the conclusion o f thc 
Programme or at any time during thc 
Programme duration upon the Company's 
request, in rclation to thc amounts already 
spent. Thc follow up report should not 
includc pcrsonally identifiable inťormation 
about the final bencficiarics (c.g., event 
auendces), cxcepl where this is speci ťicall y 

required under applicable laws and legal 
regulations. 

Subject to applicable laws and/or inte rna( 
regulatory, tax or auditing obligations the 
Company may have to abide by, the Grant 
Recipient agrees that the Company may 
itsclf or through an independent third party 
conduct ad hoc on-sitc reviews al any time 
to veri fy that the Grant was u sed in 
accordance with the terms and conditions 
of this Agreement. Company's 
representative(s) conducting such reviews 
shall be given full access by the Grant 
Recipient to all information, premises and 
employees as required by the Company for 
this purpose. Thc Grant Recipient shall 
comply with all reasonable requests, 
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6. 

všemi oprávněnými žádostmi, po kyny 
a požadavky Společnosti na monito ring 
a bude se Společností při kontro lách 
spolupracovat a být jí nápomocen. 
Společnost se zavazuje, že bude Příjemce 

Grantu o každé plánované kontrole dle této 
Smlouvy čtrnáct ( 14) dní předem 

informovat. 

UKONČENÍ SMLOUVY 6. 

6.1 Společnost je oprávněna odstoupil od této 6.1 
Smlouvy písemným oznáme ním v případě, 

• 

že: 

(a) Příjemce Grantu pouz1Je Grant 
v rozporu s touto Smlouvou k jinému 
než stanovené mu účelu v rámci 
Projektu. V takovém případě 

přestanou být veškeré nevyčerpané 

částky v rámc i Grantu splatné 
a Příjemce Grantu bude povinen 
Společnosti vrátil veškeré částky, 

které mu již Společnost poskytla; 

(b) Příjemce Grantu podstatným 
způsobem porus1 své povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy a takové 
podstatné porušení Sml.ouvy 
nenapraví do třiceti (30) dnů od 
doručení písemného oznáme ní o 
porusem Smlouvy zaslané mu 
Společností. V takovém případě 

přestanou být veškeré nevyčerpané 

částky v rámci Grantu splatné 
a Příjemce Grantu bude povinen 
Společnosti vrátil veškeré částky, 

které mu již Společnost poskytl a; 

(c) akce v rámci Projektu ne byla 
prostřednictvím systému 
EthicalMedTech Conťerence Vetting 
System schválena. V takovém případě 
přestanou být veškeré nevyčerpané 

částky v rámc i Grantu splatné 
a Př,íjemce Grantu bude povinen 
Společnosti vrátil veškeré částky, 

které mu již Společnost poskytla; 
nebo 

CZOTOT00249 

directions and monitoring requireme nls of 
the Company and s hal I general ly cooperate 
with and assist the Company in such 
reviews. The Company shall provide at 
least fourteen ( 14) days notice to the Grant 
Recipient of any review under this 
Agreement that it plans to conducl. 

TERM INA TION 

The Company will have the right to reseind 
this Agreement at any time by a written 
notice when: 

(a) the Grant Recipie nt uses the Grant in 
contravention with this Agreement for 
other than specified purpose within 
the Programme. ln thal event , any 
unpaid Grant funds wi ll no longer be 
due and the Grant Recipient shall 
refund the amounts that have already 
been paid by the Company; 

(b) the Grant Recipient materially 
breaches any o f its obligations arising 
from this Agreement and such 
material breach o f this Agreement is 
not cured by the Grant Recipient 
within thirty (30) days afler receipt of 
wrilten notice of breach from the 
Company. ln that event, any unpaid 
Grant funds wi ll no longer be due and 
the Grant Recipient shall refund the 
amounts that have already been paid 
by the Compa ny; 

(c) the event under the Programme is not 
approved via the EthicalMedTech 
Conference Vetting Syslem. ln that 
case, any unpaid Grant funds will no 
longer be due and the Grant Rec ipient 
shall re fund the amounts that have 
already been paid by the Company; or 
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(d) akce v rámci Projektu byla zrušena. 
V takovém případě přestanou být 
veškeré nevyčerpané částky v rámci 
Grantu splatné a Příjemce Grantu 
bude povinen Společnosti vrátil 
veškeré částky, které mu již 
Společnost poskytla. 

6.2 Odstoupení od této Smlouvy musí být 6.2 
písemné a nabývá účinnosti dnem doručení 
Straně, které je určené. Příjemce Grantu je 
povinen vrátil Společnosti veškeré dlužné 
částky Grantu ve smyslu článku 6.1 výše 
do deseti ( I 0) dnů ode dne, kdy je Příjemci 
Grantu doručeno oznámení Společnosti o 
odstouRení od této Smlouvy, a to 
bankovním převodem na účet uvedený 
v takovém oznámení. 

7. SOULAD S PROTIKORUPČNÍ 7. 
LEGISLATIVOU 

7.1 Žádná ze Stran nebude jednat v rozporu 7.1 
s platnými právními předpisy v oblasti 
boje proti korupci (souhrnně 

„Protikorupční legislativa"), která se 
vztahují na jednu nebo obě Strany. Aniž by 
lo mělo dopad na výše uvedené, žádná ze 
Stran není oprávněna provádět platby, ani 
nabízet nebo převádět jakékoli v hodnotné 
věci ve prospěch jakéhokoliv vládního 
úředníka státního zaměstnance, 

funkcionáře politické strany, kandidáta na 
politickou funkci ani j akékoliv třetí strany, 
která má k dané transakci vztah, způsobem 
porušujícím Protikorupční legislati vu. 

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 8. 

8. 1 Tato Smlouva včetně příloh představuje 8.1 
úplnou dohodu Stran ohledně předmětu 
této Smlouvy a nahrazuje veškerá platná 
předchozí. písemná nebo ústní ujednání 
a dohody mezi Stranami týkaj ící se 
předmětu této Smlouvy. 

8.2 Tuto Smlouvu lze měnit nebo upravovat 8.2 
pouze písemnou dohodou podepsanou 
oběma Stranami. 

CZOTOT00249 

(d) the event under the Programme has 
been cancelled. ln lhal event, any 
unpaid Grant funds will no longer be 
due and the Grant Recipient shal I 
refund thc amounts that have already 
been paid by thc Company. 

Rcscission of this Agrcement must be 
made in writing and shall enter into effect 
on thc date of its delivcry to the intended 
recipient Party. The Grant Recipient is 
obliged to return to the Company all 
outstanding amounts of the Grant within 
the meaning of Article 6. 1 above within ten 
( IO) days from the date on which the Grant 
Recipient receives the Company's notice 
of rescission from this Agreement via bank 
transfer to the account specificd in such 
notice. 

ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE 

Neither Party shall perform any actions 
lhal are prohibited by anti -corruption laws 
and legal regulations (collectivcly "Anti
Corruption Laws") that may be 
applicablc to one or both Parties to this 
Agreement. Without limiting the 
ťoregoing, neither Party shall makc any 
payments, or offer or transfer anything oť 
value, to any governmenl ofťicial or 
governmcnt employee, to any political 
party official or candidate for political 
office or to any other third party related to 
the transaction in a manner that would 
violate Anti-Corruption Laws. 

MISCELLANEOUS 

This Agreement and its Annexes contain 
the entire agreemenl and understanding 
between the Parties with respect to the 
subject matter hereof and supcrsedes and 
replaces all prior agreements or 
understandings, wrillen or oral, with 
respect to the same subject mailer slili in 
force be tween the Parties. 

This Agreement may not be amended or 
modified exccpt by a written agreement 
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signed on behal f oť each of the Part i es 
hereto. 

8.3 Příjemce Grantu se zavazuje, že bez 8.3 

předchozího písemného souhlasu 
Společnosti nepostoupí ani nepřevede 
t.ádná ze svých práv, povinností ani 
závuků vyplývajících z této Smlouvy, ani 

The Grant Recipient will not assign, 
transfer, or othcrwise dispose of any of its 
rights, duties, or obligations hereunder 
without the prior wrillen consent of the 
Company. The Grant Recipient shall have 
no right to set ofť its claims against thc 
Company without prior wrillen consent of 
the Company. 

se jich nezbaví jinak. Příjemce Grantu
nemá právo na započtení svých
pohledávek vůči Společnosti bez 
předchoáho písemného souhlasu 
Společnosti. 

8.4 Talo Smlouva a její výklad se řídí právním 8.4

řádem České republiky. Veškeré spory, 
This Agreemenl shall be construed and 
interpreted in accordancc with thc laws of 
thc CLech Rcpublic. Any dispute, iť not 
amicably se11lcd, shall be submilled to thc 
compctent courts of the Czech Republic. 

které nebudou vyřešeny smírně, budou 
řešit věcně a místně příslušné soudy České 
republiky. 

Tato Smlouva byla vyhotovena v dvojjazyčné 
Česko-anglické verzi. Obě jazykové verze jsou 
identické. V případě rozporll mezi oběma 
jazykovými verzemi, bude mít přednost česká 
jazyková verze. 

Strany svým podpisem vyjadřují S01Jhlas 
s veškerými podmínkami této Smlouvy. 

Za Společnost/ On behalf of thc Company 

Místo/ ln: 

Datum I Date: f s' .lt?/f 

Johnson & Johnson, s.r.o. 

Ing. Michala Málát, MHA 

jednatelka 

This Agreement is executed in bilingual Czech
English language version. Both language 
versions are identical. Should therc be any 
discrcpancy betwecn the two languages vcrsions, 
thc Czech language version shall prevail. 

By their signatures below, the Partics in this 
Agrccment agree to al! thc tcrms and conditions 
of this Agrcemcnt. 

Za Příjemce Grantu/ On behalf of the Grant 

Recipient 

Místo/ ln: ř/ /;U:/(,, J 

Datum I Dale: 2 2 -Q5- ?1'1

Fakultní nemocnice Plzeň 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.ředi 

•' .  

"' 
I·� il 
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