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,,Zd ravotnický 
od borník“ 

12 Pro 

(H) 

(b) 

(C) 

Cd) 

(e) 

_; ._.›..`_„±„';J› 

znamená Kodex AIFP upravující Z\/eřejňování plateb a jiných 
plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům 
a zdravotnickým zařízením, v aktuálním znění [k dispozici zde: 

;.=.-;_.ìšzì,. . 

Znamená zákon Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
zahrnuje (i) jakoukoli Společnost přímo či nepřímo ovládanou 
Poskytovatelem, (ii) jakoukoli společnost přímo či nepřímo 
ovládající Poskytovatele a (iii) jakoukoli společnost přímo či 
nepřímo ovládanou společností přímo či nepřímo ovládající 
Poskytovatele. 
znamenají (i) léčivé přípravky, jejichž držitelem rozhodnutí O 
registraci a/nebo distributorem je Poskytovatel nebo jiná 
společnost ze Skupiny Roche a (ii) jakékoli jiné výrobky 
\/yráběné, uváděné na trh či distribuované Poskytovatelem nebo 
jinou Společnosti ze Skupiny Roche a dále jakékoli služby 
poskytované Poskytovatelem nebo jinou společnosti ze Skupiny 
Roche. 
znamená zákon č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 
zahrnuje (Í) lékaře, zubního lékaře, všeobecnou sestru a 

farmaceuta a dále (ii) jakoukoli další osobu, která se v rámci 
svého povolání podílí na předepisování, doporučování, nákupu, 
\/ýdeji nebo podávání léči\/ých přípravků. 

\/ýklad této Smlouvy platí následující pravidla: 

Odkazy na „články“ a „přílohy“ se \/ykládají jako odkazy na články a přílohy této 

Smlouvy. 

Slova ,,písemně“ nebo „písemný“ nezahrnují e-mail či fax. 

Je-li v této Smlouvě odkazováno na právní předpis, rozumí se tím odkaz na právnı 
předpis ve znění pozdějších předpisů, i když byly tyto pozdější předpisy přijaty až po 
uzavření této Smlouvy. 

Ustanovení Občanského Zákoníku, včetně ustanovení nemajících donucující povahu, 
jakož i ustanovení jiných právních předpisů, mají pro účely výkladu této Smlouvy 
přednost před obchodními zvyklostmi. 

Ustanovení § 556 odst. 2 Občanského zákoníku upravující kritéria výkladu této Smlouvy 
se nepoužije. Žádný Z článků ani žádný z výrazů použitých v příslušném článku nebude 
připisován kterékoli ze Stran jako straně, která jej při \/yjednávání použila jako první; 
ustanoveníš 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije. 
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2. PŘEDMĚT sMLou\ıY 
2.1 Předmětem této Smlouvy je: 

(a) povinnost Poskytovatele poskytnout Příjemci peněžitý grant ve výši 63682 Kč [,,Grant");
a 

(b) povinnost Příjemce Grant přijmout a použít jej \/ýhradně v souladu S touto Smlouvou. 

2.2 Poskytovatel Grant poskytuje na základě žádosti Příjemce, která tvoří přílohu č. 3. 

2.3 Příjemce prohlašuje, že: 

(a) přijetím Grantu neporuší Své povinnosti vůči třetím stranám, ani své povinnosti 
vyplývající z právních předpisů, etických pravidel či dalších pro Příjemce závazných 
pravide|;a 

(b) si není vědom existence jakéhokoli střetu zájmů, který by mu bránil v přijetí Grantu. 

3. účEL GRANTU 
vz zn 3.1 Poskytovatel Grant poskytuje a Prıjemce se zavazuje Grant použít \/ýhradně za ucelem 

zlepšení péče o pacienty v oblasti zdravotnictví, a to konkrétně na úhradu nákladů 
spojených S pořízením \/ybavení, jakje blíže upřesněno v [,,Grantová činnost“). 

3.2 Strany prohlašují, že: 

(a) Grant není poskytnut za účelem reklamy na Výrobky Roche ani jako podnět k nebo 
odměna za minulé, současné či budoucí předepisování, objednávání, výdej, nákup, 
doporučování, použití, podání. prodej či nájem Výrobků Roche Příjemcem nebo jeho 
Zdravotnickými odborníky; 

(b) Grantová činnost se koná výhradně Z iniciativy Příjemce, který má plnou kontrolu nad 
veškerými aspekty Grantové činnosti, zejména nad jejím programem, jedná-li se O 
Příjemcem pořádanou odbornou akci, a výběrem Zdravotnických odborníků, kteří se 
budou Grantové činnosti účastnit ať již aktivně (např. jako řečníci) či pasivně; 
Poskytovatel tak jednotlivé aspekty Grantové činnosti nijak neovlivňuje; a 

(C) poskytnutím Grantu není nikterak narušována nezávislost Příjemce či Zdravotnických 
odborníků při poskytování zdravotních Služeb. 

4. PLATBA GRANTU 
zv z vz 4.1 Poskytovatel poukaze Grant na bankovní učet Prıjemce uvedený v Záhlaví této Smlouvy, a to 

nejpozději do 14 dní ode dne účinnosti této Smlouvy. 
vz zv 4.2 Prıjemce prohlašuje a zaručuje, že je majitelem bankovního uctu uvedeného vzáhlaví této 

Smlouvy. 

5. PODMÍNKY PRO Použití GRANTU 
5.1 Příjemce je povinen: 

(a) použít Grant výhradně za účelem ujednaným včlánku 3 a vsouladu Spodmínkami 
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stanovenými touto Smlouvou a postupovat přitom S odbornou péči tak, aby byl Grant 
účelně využit; 

(b) postupovat při používání Grantu a při provádění Grantové činnosti v souladu S právními 
předpisy a s Etickým kodexem AIFP a dále vsouladu S etickými pravidly, pravidly o 

. střetu zájmů a dalšími. pro Příjemce závaznými pravidly; . 

(c) Zajistit, že Grant nebude použit pro Soukromé účely či osobní potřebu Příjemce, 

Zdravotnických odborníků či jiných osob, ani Za účelem financování kulturních, 

zábavných či sportovních akcí nebo jakýchkoli jiných s Grantovou ćinností 

nesouvisejících aktivit; a 

(d) řádně splnit ve vztahu ke Grantu Své povinnosti vyplývající Z právních předpisů, 

Zejména Zákona č. 586/1992 Sb., o daních Z příjmů, ve Znění pozdějších předpisů. 

Použije-li Příjemce Grant za účelem úhrady odměny Zdravotnických odborníků Za jejich 
práci či služby poskytnuté v Souvislosti S Grantovou činností, nesmí tato odměna překročit 
spravedlivou tržní hodnotu takové práce či Služeb. 

Použije-li Příjemce Grant za účelem úhrady nákladů spojených S aktivní či pasivní účastí 
Zdravotnických odborníků na Grantovéčinnosti, je Příjemce povinen Zajistit, že jakékoli 
takové náklady budou vynaloženy účelně, vpřiměřené výši a plně vsouladu s Etickým 
kodexem AIFP, přičemž Zejména platí, že v Souvislosti S účastí Zdravotnických odborníků na 
odborné akci: 

(a) je přípustné ve prospěch Zdravotnických odborníků uhradit výhradně náklady spojené 
s ubytováním, dopravou, pohoštěním a registraćními poplatky, přičemž poskytnuté 
ubytování, doprava či pohoštění musí být omezeno na hlavní účel odborné akce a tento 
hlavní účel nesmí Zastínit; 

(b) je přípustné Zdravotnickým odborníkům poskytnout ubytování nejvýše v kategorii „First 
Class“. tedy 4*, a to výhradně V místě konání odborné akce a maximálně 24 hodin před 
a 24 hodin po skončení odborné akce; 

(C) je přípustné Zdravotnickým odborníkům Zajistit dopravu na území České republiky Z 

místa bydliště/pracoviště do místa konání odborné akce výhradně prostředky hromadné 
dopravy; 

[dj je přípustné Zdravotnickým odborníkům poskytnout pohoštění jen ve výši a V souladu s 

podmínkami stanovenými Etickým kodexem AIFP a Směrnicemi vydanými AIFP k jeho 
provedení, jak je blíže stanoveno v příloze č. 4; a 

(e) není přípustné uhradit jakékoli náklady spojené súčastí partnera či hosta 
Zdravotnického odborníka na odborné akci. 

Nedohodnou-li se Strany písemně či e-mailem jinak, Příjemce je povinen vrátit Poskytovateli 
jakoukoli část Grantu, která nebyla utracena, a to nejpozději do 60 dní od skončení 
Grantové činnosti. 

Příjemce je povinen vrátit Poskytovateli jakoukoli část Grantu, která byla použita v rozporu 
S touto Smlouvou, a to nejpozději do 10 dní od písemné či e-mailové \/ýZ\/y Poskytovatele. 

Příjemce bere na vědomí a souhlasí S tím, že Poskytovatel je oprávněn poskytnout jiným 
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společnostem ze Skupiny Roche tuto Smlouvu a jakékoli údaje či dokumenty, které mu 
Příjemce v souvislosti S plněním této Smlouvy sdělí či poskytne. 

5.7 Poskytuje li Prıjemce ke dni uzavření této Smlouvy Poskytovateli jakékoli služby, zejména v 
oblasti reklamy, marketingu, průzkumu trhu či realizace Poskytovatelem iniciovaných 
vzdělávacích akcí, Příjemce je povinen zajistit, že organizační útvar Příjemce- přijímající a 
využívající Grant bude organizačně a personálně dostatečně oddělen od organizačního 
útvaru Příjemce poskytujícího služby Poskytovateli (tzv. „Firewall Policy"J, a to způsobem 
specifikovaným v příloze č. 5. 

8. KONTROLA; DOKLADY o Použırí GRANTU; ZÁVÉREČNÁ ZPRÁVA 
vv 6.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoli V průběhu 5 let od ucinnosti této Smlouvy zkontrolovat, zda 

Příjemce řádně splnil povinnosti, které mu ukládá tato Smlouva, zejména zda byl Grant 
použit Za účelem ujednaným v článku 3 a v souladu s podmínkami ujednanými v této 
Smlouvě, a Příjemce je povinen na požádání poskytnout Poskytovateli veškeré relevantní 
Záznamy a účetní a jiné doklady prokazující splnění těchto povinností, zejména Záznamy a 
doklady o způsobu použití Grantu. Příjemce je povinen vést a uchovávat Záznamy a doklady 
dle předchozí věty po dobu minimálně'5 let, nestanoví-li právní předpisy dobu delší. 
Poskytovatel však není oprávněn nahlızet do účetnictví Prıjemce ani provádět jakýkoli jeho 
audit. 

6.2 Příjemce je povinen Zaslat Poskytovateli závěrečnou zprávu, v níž Zejména provede 
vyúčtování Grantu, z něhož bude patrné, jaké náklady byly Z Grantu uhrazeny a zda jakákoli 
část Grantu zůstala neutracena. Příjemce zašle tuto závěrečnou Zprávu Poskytovateli e- 
mailem nejpozději do 30 dní od skončení Grantové činnosti. ledaže se Strany písemně či e- 
mailem dohodnou na jiné lhůtě. Prıjemce V závěrečné zprávě neuvede žádné osobní údaje 
konečných příjemců Grantu. 

7. TRANSPARENTNOST 
7.1 Příjemce bere na vědomí a souhlasí S tím, že Poskytovatel je oprávněn uveřejnit informace o 

poskytnutí tohoto Grantu, Zejména název či obchodní firmu a IČO Příjemce a \/ýši a účel 
Grantu, a to zejména na on-line platformě “.v\.vˇ*»/;±“_r.š`aá|;;5“=3;;;fltšìíą;;ìn:fll;,1g±5gg.€:t; provozované 
AIFP v rámci projektu „Transparentní spolupráce" na základě Kodexu transparentní 
spolupráce. 

vz 7.2 Prıjemce se zavazuje, že bude plně transparentní ohledně skutečnosti, že Poskytovatel mu 
poskytl Grant, a tuto skutečnost uveřejní, kdykoli to bude nutné či vhodné, zejména bude-li 
ohledně toho tázán. 

8. UVEŘEJNÉNÍ sMLou\ıY v REGISTRU sMLuv 
8.1 Pro případ, že Zákon O registru smluv stanoví povinnost tuto Smlouvu uveřejnit v registru 

smluv, se Strany dohodly, že její uveřejnění v registru smluv zajistí Poskytovatel, a to 
nejpozději do 30 dní od uzavření této Smlouvy a plně v souladu S požadavky Zákona O 
registru smluv. 

zv 8.2 Poskytovatel je povinen vyplnit ve formulari pro uveřejnění Smlouvy v registru smluv adresu 
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datové schránky Prıjemce, aby správce registru smluv mohl Prıjemci zaslat potvrzení O 
uveřejnění podle § 5 odst. 4 Zákona o registru smluv. 

8.3 Příjemce prohlašuje, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství Příjemce a že bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Znečitelnit ve Smlouvě před jejím 
odesláním správci registru smluv ty. její části, které jsou dle Zákona O registru smluv 
vyloučeny Z uveřejnění, a to zejména ty její části, které obsahují osobní údaje zaměstnanců 
či jiných pracovníků Poskytovatelé nebo obchodní tajemství Poskytovatele, kterým jsou 
zejména casti přílohy č. 3. Obchodním tajemstvím Poskytovatelé mohou být pouze ty údaje, 
které naplní definici obchodního tajemství podle § 504 Občanského zákoníku. 

vz vz 
8.4 Prıjemce je oprávněn tuto Smlouvu uveřejnit V registru smluv jedině V prıpadě, že 

Poskytovatel její uveřejnění V registru smluv nezajistí sám ve lhůtě ujednané V článku 8.1; V 
takovém případě je ale Příjemce povinen: 

(a) znečitelnit ve Smlouvě před jejím odesláním správci registru smluv ty její části, které 
jsou dle Zákona 0 registru smluv \/yloučeny Z uveřejnění, a to Zejména ty její části, které 
obsahují osobní údaje zaměstnanců či jiných pracovníků Poskytovatelé nebo obchodní 
tajemství Poskytovatelé dle této Smlouvy.. 

Ĺb) uveřejnit tuto Smlouvu vregistru smluv pouze vtakové podobě, kterou Poskytovatel 
předem písemně či e-mailem odsouhlasí; odsouhlasení se nevyžaduje, pokud se 
Poskytovatel k výzvě Příjemce O odsouhlasení podoby Smlouvy bez zbytečného odkladu 
ne\/yjádří, a 

[CJ vyplnit ve formuláři pro uveřejnění Smlouvy V registru smluv adresu datové schránky 
Poskytovatele, aby správce registru smluv mohl Poskytovateli zaslat potvrzení o 
uveřejnění podle § 5 odst. 4 Zákona o registru smluv. 

8.5 Ujednání tohoto článku 8 se použijí mutatis mutandis také na uveřejněníjakéhokoli dodatku 
k této Smlouvě či dohody V registru smluv. 

8.6 Pokud Zákon o registru smluv nestanoví povinnost tuto Smlouvu uveřejnit V registru smluv, 
tento článek 8 se nepoužije. 

9. KOMUNIKACE STRAN 
9.1 Jakékoliv oznámení, sdělení nebo dokument, který má být doručen podle této Smlouvy, 

může být doručen osobně, kurýrem nebo Zaslán doporučenou poštovní zásilkou a/nebo v 
případech výslovně sjednaných V této Smlouvě může být doručen e-mailem (elektronickou 
poštou) Straně, které má být doručen. Kontaktní údaje Stran tvoří přílohu č. 1. 

9.2 Každá Strana písemně či e-mailem oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv 
změny kontaktních údajů uvedených V příloze č. 1; doručením tohoto oznámení druhé 
Straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené Strany bez nutnosti uzavření písemného 
dodatku ke Smlouvě. 

ıo. ODSTOUPENÍ OD sMLouVY; ZRUŠENÍ GRANTOVÉ čıNNosTı 
10.1 Kterákoli Strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením doručeným 

druhé Straně V pripadech stanovených Zákonem, zejména V případě podstatného porušení 
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1 0.2 

10.3 

11. 

11.1 

11.2 

12. 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

této Smlouvy druhou Stranou. Příjemce tuto Smlouvu podstatným způsoben poruší zejména 
tím, že poruší povinnost: 

Ca) použít Grant \/ýhradně za účelem ujednaným včlánku 3 a vsouladu S podmínkami 
stanovenými touto Smlouvou; nebo 

Ĺb) umožnit Poskytovateli zkontrolovat, zda Příjemce řádně splnil povinnosti uložené m`u 
touto Smlouvou a poskytnout mu Záznamy a doklady ve smyslu článku 6.1. 

Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy písemným oznámením doručeným 
Příjemci před započetím Grantové činnosti [zejména odborné akce) V případě, že vyjde 
najevo, že poskytnutí Grantu by bylo v rozporu S právními předpisy či Etickým kodexem 
AIFP. Odstoupí-li kterákoli Strana od Smlouvy, je Příjemce povinen do 10 dní od doručení 
oznámení O odstoupení příslušné Straně vrátit Poskytovateli Grant v plné výši. 
Dojde-li k předčasnému Zrušení Grantové činnosti (Zejména odborné akce) ještě před jejím 
započetím, tato Smlouva se ruší a Příjemce je povinen do 10 dní od zrušení Grantové 
činnosti vrátit Poskytovateli Grant v plné výši. 

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ sPoRù, 
Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu S právním řádem České republiky, zejména 
Občanským zákoníkem. 

Veškeré případné spory vzniklé Z této Smlouvy anebo v souvislosti S ní budou řešeny 
smírnou cestou. Pokud Strany nevyřeší jakýkoliv Spor smírnou cestou do 30 dnů od Započetí 
sporu, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv 
vzniklých Ze Smlouvy řešen věcně a místně příslušným českým soudem. 

ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Stran; podléhá-li však tato 
Smlouva uveřejnění vregistru smluv, nabývá účinnosti dle ustanovení Zákona o registru 
smluv. 

Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy a nahrazuje 
veškeré Ostatní písemné či ústní dohody uzavřené Stranami ve věci předmětu této Smlouvy. 

Strany ujednaly uzavření této Smlouvy v písemné formě. Tato Smlouva může být měněna 
nebo zrušena, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, pouze písemně, a to v případě změn 
Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být vlastnoručně podepsány oprávněnými zástupci 
obou Stran na jedné listině. 

Pro prıpad uzavírání této Smlouvy a dodatků k ní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 
odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že mezi 
Stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle O jejím obsahu. 

Příjemce prohlašuje, že se podrobné seznámil S povinnostmi, které mu vyplývají Z této 
Smlouvy, a S důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. Strany se dohodly na 
\/yloučení aplikace jakýchkoli všeobecných podmínek nebo jiných obdobných podmínek 
Příjemce i Poskytovatelé, a to i V případě, že Příjemce či Poskytovatel jakékoli Své všeobecné 
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1 2.6 

'I 2.7 

12.8 

12.9 

nebo jiné obdobné podmínky uvede nebo na ně Odkáže v jakémkoli svém oznámení či 

sdělení. 

I 

vz 
Strany se výslovně dohod y, že Prıjemce není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky Z 

této Smlouvy, ani tuto Smlouvu samotnou, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
.Poskytovatele, a to ani částečně, ani takové pohledávky jakkoli zastavit. . 

Je-li nebo stane-li se jakékoli ujednání této Smlouvy Zdánlivým, neplatným či 

ne\/ymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a \/ymahatelnost ostatních ujednání této 
Smlouvy. Strany se Zavazují nahradit Zdánlivé, neplatné nebo ne\/ymahatelné ujednání 
novým ujednáním, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ujednáním a 

touto Smlouvou jako celkem. 

Strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, že získaly veškerá potřebná 
povolení a souhlasy k podpisu této Smlouvy a k plnění povinností Z ní vyplývajících, a tato 
povolení a souhlasy jsou platné a účinné v plném rozsahu. Poskytovatel prohlašuje, že tuto 
Smlouvu uzavírá v době, kdy Poskytovatel ani osoba jemu blízká či člen jeho orgánu nenı 
v péči Příjemce jakožto Zařízení, které poskytuje zdravotnické služby, a ani jinak nepřijímá 
služby Příjemce. 

Tato Smlouva je \/yhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Strana obdrzı po jednom 
vyhotovení. 

12.10 Nedílnou součástí této Smlou\/yjsou následující přílohy: 

(a) Qřflflačıl - Kontaktní údaje Stran; 

(h) - žádost 0 Grant; 

(0) 

[dj příloha č. li - Podmínky pro oddělení využití Grantu od poskytovaných služeb. 

- Maximální \/ýše nákladů na pohoštění Zdravotnických odborníků; 

12.11 V případě rozporů mezi zněním Smlouvy samotné a zněním jejích příloh má přednost Znění 
Smlouvy samotné. 

III ik vk 

Podpisová Strana následuje. 
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ˇìífi§ìipy`z.ťxın'ı'iziévlnvęvýšnzım 
ˇ ˇ` "ˇ ˇ' ˇ ˇ“ "_ˇˇ" 

Název projektu/evıntuı Vybavení MS ccntra 
l 

`O‹',ekávaná cílová skııpiııa: Pacienti S RS léčení v ÍIŠ Čmtnt inftlłnlııtcłıpil 

_._í_._- __A.___ _.. v v ____ 
Occkávıny' přínos, tj. zflúvodnćnl potřebnosti a spolcćcnskć proapèšnosti (pro pacienty či zdravotnické 
odbomlky, obecné pro vćdcclıć pomíıııí Ipod.) 
Infuznl kfcılo S vyużitlnı infuzní pumpy umolňujc kvılilní a komfortní aplikıci podávaoćho Iććívn, coł. je 

důlcfitć zvláštć v pripad! nčkolíkahodinových infuzí. ~ 

Detıilnl roıpìs nákladů (položkový rnıpoćeí) projektu, včetně nákladů hrınnych Z jiných zdrojů: 
(rozcpsání všech detailních polużek, které budou hrazeny Z grantu. vćclnč uvedení. zda se jedná o odhad, nebo 
jil potvrzenou nabídku dodavatele). Zdz prosím nıhrajtc vyplněnou excclovskou pfllohu C. I 'Pfllohm 
Template rozpočtu O projektu" 

Viz pííloha l 

Celkové náklady projektu? 63.682.30.- Kč 
'íýšøìiăìšànnnćhø gnnnxz 63.682,- Kč 

l ˇ ` 

nákladonařprojekt požadujete od spoločnosti Rochc forrrıou ŠraÍıŇ'Í I00% 
Mıxın (vnınn) kønánf'

j 

Město: 

Konkrétní specifikace (nıpł. název hotelu ncbo identifikace jiného rnlsta Ci míst konání): 

Uvšďtc, zda akce obsahuje části se spolcocnıkýmłzábivným charıkteıırn/volnočasové ıkıìvlty I ıda jsou 
hrazeny účastníky zvlášť: 

Uveďte, zda projekt, ojehoż podporu jc bldáno. podporujíiflìmınčním či vêcným plněním nebo jinak) i dılsí 
subjekty: popłípıdš zda jc żádáno 0 podporu jiných subjektu 
Žádné další subjekty se nı projektu ncpodílí 
Potvrzujeme. ze požadovaná výše grantu představuje mćfıé mi plánovaného JO '/0 ročního rozpočtu/płíjmu 
ladatele v roce. kdy se akce koná. 
AND' B

Ž 

Souhlasim: S tím. ıby ımlouvı byla v Registru smluv zveřejněna ROCHE S.r.o. ' 

ANO' B ' 
_ _

4 "čznne pføhınınjćnın. zz znhıøı zni jęhn znmexınnnfl nzjxøn vz nrøın zájnıo v xønvizıøni x gnnınn. ıiiøxyˇjí 
pfcđınétcııı této žádosti. ıni v souvislosti S projektem na který má být grant poużìı 
_*ìN._°Li5_______. .

, 

' Uveďıc paıııı v pfípıdł. áı jo ıpoıııørıtvt flđáııo pro účely podpory ıltfl. 
5 |'r:íu\›vánıj‹` podpora v płlpıdcch. kdy ROCHE s,r.o, není jediným suhjcktcm poskytujlclm podporu. ' Pro vyjádłcnl souhlasu pvoslmc. zfltnııćtc toto políčko. 
' Pro vyjádfcní souhlaıu prosíme. niknnćtc toto políčko. 
' Pouı: pro pdvnidtš oı0by.)‹jlchl Smlouvy podlćhıjl zvcłcjnćní v Rcglslnı podle łálonı C. 340/20|5 Sb ' Pro vyjádfcní souhlasu prosíme. ıaılmnétc toto políčko. 

Žádost __grant_21._5._2019 
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Spolećnosı Roche si může v pflpıdč porłcby vy2Ăd.ıı domıtcčnć informace. 

Qzđnıełmtlfltemıcšš 

Jedná se O Odhad Ci rozpočet polvrıcný rozpočet Mediscı Cl-ıironax 

dodavateli? ı.r.o., České 

Budčjovicc, 

KASKA s.r.0. 

Pom ` 

Pokud celý projekt vćømłjiż mıliıovınć podpory od dalších pınncıů - doplnil ı uvést % 

2) Pfilohı: Výroćnl zpráva zz pfzdchozí rok (do 30. 6. 2018 zpráv: z mku 2016. od I. 7. 20l8 zpráva 
Z mku 20 I 7), pokudjíż nebyla dodána I płcdchoıl granlovou ìádosll.

ı 

Žádost _3ran!_21._5._2019 
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vı v PRILOHA c. 4 

PODMÍNKY PRO ODDĚLENÍ vYużıTí GRANTU OD POsK\rrOvANÝcH SLUŽEB 

Pro účely této Smlouvy se za dostatečné oddělení organizačního útvaru Příjemce přijímajícího a 
\/yužívajícího Grant od organizačního útvaru Příjemce poskytujícího Služby Poskytovateli (tzv. 

„Firewall Policy“J považuje oddělení zaměstnanců či jiných (spolu)pracovníků Příjemce zajišťujících 
využití Grantu od zaměstnanců či jiných (Spolu)pracovníků Příjemce zajišťujících poskytování 
Služeb Poskytovateli. „Firewall Policy" je soubor Opatření Příjemce, implementovaných za účelem 
řádného oddělení příslušných organizačních útvarů Příjemce, které zahrnuje organizační oddělení, 
oddělení využívaných informací, jakož i informací, jimiž zaměstnanci či jiní (Spolu)pracovníci 
Příjemce disponují, a Splňuje tyto charakteristiky: 

1. Firewall Policy je implementována před zahájením \/yužívání Grantu; 

2. oddělení zaměstnanců a jiných (spolu)pracovníků Příjemce je zřejmé Z organizačního řádu 
Příjemce; 

3. skutečná organizační pravidla Příjemce umožňují řádné oddělení zaměstnanců a jiných 
[spolu)pracovníků a jejich činností; 

4. vnitřní komunikace Příjemce odráží principy Firewall Policy; a 

5. v principech Firewall Policy jsou dotčení Zaměstnanci a jiní (spolu)pracovníci Příjemce 
řádně proškolení. 

* * * 
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