
a,l-fCJ19/%’ CIslo smlouvy: 19-0817

SMLOUVA 0 POSKYTNUT1 GRANTU
uzavená podle ustanovenI § 1746 oUst. 2 a § 2064 oUst. 1 zákona O. 89/207 2 Sb., obOansk zákonIk

(,,Smlouva”)

SMLUVN1 STRANY

(1) ROCHE s.r.o.

sIdlo: Sokolovská 685/136f, KarlIn, 186 00 Praha 8, Ceská republika
IOO: 49677052
DIC: CZ49617052
zapsaná v obchodnIm rejstrIku vedeném Mëstskm soudem v Praze, oddIl C, vIoka 13202

(,,Poskytovatel”]

a

(2] FakultnI nemocnice Erno

Klinika détské neurologie IF MU a FN Brno

sIdlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno, Ceské republika
IOO: 65269705
DIC: CZ65269705
Zastoupenã: MUDr. Roman Kraus, MBA - reditel
EN Brno je státnI pIspëvková organizace zrIzena rozhodnutIm Ministerstva zdravotnictvI.
Nemá zákonnou povinnost zépisu do obchodnIho rejsti’rIku, je zapsãna do ivnostenského
rejstIku vedeného Zivnostensk9m uradem mësta Brna
bankovnI spojenI: OIslo üOtu: 71234621/0710, IBAN: CZ34071 00000000071234621, v.5. 5503
UCI kOd: 000000000005991507

(,,PiIjemce”)

(Poskytovatel a PIjemce dale spoleOnë ,,Strany” a ka±d9 z nich samostatnë ,,Strana”]

PREAMBULE

(A] Pfljemce poádaI Poskytovatele o poskytnutI Grantu (jak je tento pojem nIe definovén] za
üãeIem podpory Grantové Oinnosti Oak je tento pojem nIe definovén).

(B] Poskytovatel souhiasI s poskytnutIm Grantu PI’rIjemci za üOelem podpory Grantové Oinnosti a
za pod mInek ujednan9ch v této Smlouvë.

(C] PI’rIjemce souhiasI s prijetim a pouitIm Grantu za podmInek ujednanch v této Smlouvë.

1. DEFINICEAVYKIAD NEKTERYCH POJMU

1.1 Ani tim jsou dotOeny daII pojmy definované jinde v této Smlouvë, nevypl9vã-Ii z kontextu
neco jiného, majI následujIcI slova a spojenI uitá v této Smlouvë, vOetnë jejich priloh, a psanã
s velkm poOateënim pIsmenem déle uveden vznam:
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,,AIFP” znamená Asociace inovativnIho farmaceutického prOmyslu.
,,Etick kodex AIFP” znamená Etick2 kodex vydan9 AIFP, v aktuálnIm znenI (k dispozici

zde: http:!!www.a ifp.cz/cs/eticke-jednan i/eticky-kodefl.
,,Kodex znamenã Kodex AIFP upravujIcI zvetejñovãnI plateb a jinch
transparentnI plnënI farmaceutick9ch spoleOnostI zdravotn ick9m od bornIkOm a
spoluprãce” zdravotnick9m zarIzenIm, v aktuãlnIm znenI (k dispozici zde:

http:!/www.a ifp.cz!cs/ëticke-jednan i!transparentn i
spolu place!].

,,Obëansk zãkonik” znamená zékon O. 89/2012 Sb., obãansk? zákonIk, ye znënI
pozdëjIch predpisO.

,,Skupina Roche” zahrnuje (i] jakoukoli spoleOnost prImo Oi nepi’rImo ovládanou
Poskytovatelem, (ii) jakoukoli spoleOnost pImo Oi nepImo
ovládajIcI Poskytovatele a (iii] jakoukoli spoleénost pImo Oi
neprImo ovlãdanou spoleOnostI pilmo Oi neprImo ovlãdajIcI
Poskytovatele.

,,Vrobky Roche” znamenajI (I) IéOivé prIpravky, jejich driteIem rozhodnutI o
registraci a!nebo distributorem je Poskytovatel nebo jiná
spoleOnost ze Skupiny Roche a (ii] jakékoli jine v9robky vyrábëné,
uvádëné na trh Oi distribuované Poskytovatelem nebo jinou
spoleOnosti ze Skupiny Roche a déle jakékoli sluThy poskytované
Poskytovatelem nebo jinou spoleOnosti ze Skupiny Roche.

,,Zãkon o registru znamená zékon 6. 340/2015 Sb., o zvIátnIch podmInkãch
smluv” üOinnosti nëkterch smluv, uveejñovánItëchto smluv a o registru

smluv (zékon o registru smluv], ye znëní pozdëjIch pedpisi.
,,Zdravotnick zahrnuje (1) Iékae, zubnIho lékare, veobecnou sestru a
odbornik” farmaceuta a dale (ii) jakoukoli daII osobu, která se v rámci

svého povolénI podlil na pi’redepisovánI, doporuOovánI, nékupu,
v9deji nebo podávãnI lé6ivch prIpravkO.

1.2 Pro vkIad této Smlouvy platI následujIcI pravidla:

(a] Odkazy na ,,èlãnky” a ,,piIlohy” se vyklãdajI jako odkazy na OlAnky a pIlohy této
Smiouvy.

(b] Slova ,,pIsemnë” nebo ,,pIsemn” nezahrnujI e-mail öi fax.

(c] Je-li v této Smlouvë odkazováno na právnI predpis, rozumI se tIm odkaz na právnI predpis
ye znënI pozdëjIch predpisii, i kdy byly tyto pozdëjI pedpisy pijaty a± p0 uzavenI této
Smiouvy.

(U] UstanovenI ObOanského zékonIku, vãetnë ustanovenI nemajIclch donucujIcI povahu,
jako i ustanovenIjinch prãvnIch pedpisii, majI pro üOely vkladu této Smiouvy prednost
pied obchodnImi zvyklostmi.

(e) UstanovenI § 556 odst. 2 ObOanského zékonIku upravujIcI kritéria vkladu této Smiouvy
se nepouije. ádn z Olánkii ani ádn9 z vrazO pouitch v prIsIuném Olénku nebude
pipisován kterékoli ze Stran jako stranë, která jej pu vyjednávãnI pouila jako prvnI;
ustanovenI § 557 Obèanského zákonIku se tak nepouije.

2. PREDMET SMLOUW

2.1 Puedmëtem této Smiouvy je:
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(a) povinnost Poskytovatele poskytnout PiIjemci peneit9 grant ye Vi 55000 Kc (,,Grant”);
a

(b] povinnost PrIjemce Grant pijmout a pouIt jej vhradnë v souladu s touto Smlouvou.

2.2 Poskytovatel Grant poskytuje na základë ádosti PIjemce, která tvorI pI’rIlohu O. 3.

2.3 Pi’remce prohIauje, e:

(a) prijetIm Grantu neporuI sve povinnosti viOi tetIm stranám, ani své povinnosti vypl9vajIcI
z právnIch predpisci, etickch pravidel ôi daIIch pro PiIjemce závazn9ch pravidel; a

(b) si nenI vëdom existence jakéhokoli stretu zájmi, kter by mu brénil v prijetI Grantu.

3. UCEL GRANTU

3.7 Poskytovatel Grant poskytuje a PIjemce se zavazuje Grant pouIt vhradnO za üöelem
podpory nezévislého vzdëlávánI a poskytovénI informacI v oblasti zdravotnictvI, a to konkrétnë
ührady nékiadO spojench se koIenIm pro zamëstnance Kliniky dëtské neurologie MU a EN
Brno a Dëtského rehabi!itaOnIho oddëleni FN Brno v dechové rehabilitaci, jak je bfIe
upi’resnëno v pIloze O. 3 (,,Grantova innost”).

3.2 Strany proh1aujI, ±e:

(a) Grant nenI poskytnut za üOelem rekiamy na Vrobky Roche ani jako podnët k nebo
odmëna za minulé, souOasné Ol budoucI pedepisovánI, objednãvánI, v2dej, nékup,
doporuOovánI, pouitI, podánI, prodej Oi nájem VrobkO Roche PrIjemcem nebo
Zdravotnickmi odbornIky;

(b) Grantové Oinnost se koné vhradnë z iniciativy PIjemce, kter me plnou kontrolu nad
vekermi aspekty Grantové Oinnosti, zejména nad jejIm programem, jedná-Ii se o
PiIjemcem poádanou odbornou akci, a vbërem Zdravotnick9ch odbornIkii, kterI se
budou Grantové èinnosti üOastnit af ji aktivnë (napr. jako reOnIci] Oi pasivnë;
Poskytovatel tak jednotlivé aspekty Grantové Oinnosti nijak neovlivñuje; a

(c] poskytnutIm Grantu nenI nikterak naruována nezévislost PIjemce öi Zdravotnickch
odbornIkO pi poskytovánI zdravotnIch sIueb.

4. PLATBA GRANTU

4.1 Poskytovatel poukãe Grant na ban kovnI üôet PIjemce uveden v zéhiavI této Smiouvy, a to
nejpozdëji do 30 dnI ode dne üãinnosti této Smiouvy.

4.2 PiIjemce prohIauje a zaruOuje, e je majitelem bankovnIho iiOtu uvedeného v zãhlavI této
Smiouvy.

5. PODM1NKY PRO POU2IT1 GRANTU

5.1 PIjemce je povinen:

(a) pouIt Grant vhradnë za iOeIem ujednanm v Olénku 3 a v sou)adu s podmInkami
stanoven9mi touto Smlouvou a postupovat pritom s odbornou péOi tak, aby byl Grant
üOelnë vyu±it;

(b) postupovat pri pouIvánI Grantu a pri provádënI Grantové Oinnosti v souladu s prävnImi
piedpisy a s Etickm kodexem AIEP a déle v souladu s etick?mi pravidly, pravidly o stretu
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zájmO a daIImi pro PrIjemce závaznmi pravidly;

(c] zajistit, e Grant nebude pou±it pro soukromé üOely Oi osobnI potiebu PrIjemce,
Zdravotnickch odbornIkii Oi jinch osob, ani za üOelem financovánI kulturnIch,
zábavnch Oi sportovnIch akcI nebo jak9chkoli jinch s Grantovou ãinnostI
nesouvisejIcIch aktivit; a

(U) radnë spinit ye vztahu ke Grantu své povinnosti vypIvajIcI z právnIch peUpisO, zejména
zákona a. 586/1992 Sb., o danIch z prmO, ye znënI pozdëjIch predpisCi.

5.2 Pouje-Ii PIjemce Grant za üOelem ührady odmëny Zdravotnickch odbornIkO za jejich práci
Oi sluby poskytnuté v souvislosti s Grantovou OinnostI, nesmI tato odmëna pekroOit
spravedlivou trThi hodnotu takové práce Oi slueb.

5.3 Pouije-li Pi’remce Grant za üOelem ührady nákladO spojench s aktivnI Oi pasivnI iOastI
Zdravotnick9ch odbornIkti na Grantové Oinnosti,je Premce povinen zajistit, e jakékoli takové
náklady budou vynaIoeny üOelnë, v phmërene Vi a pine v souladu s Etick9m kodexem AIFP,
priaem zejména piatI, e v souvislosti s üOastI Zdravotnick9ch odbornIkO na odborné akci:

(a) je pIpustné ye prospëch Zdravotnickch odbornIki uhradit v9hradnë náklady spojené s
ubytovánIm, dopravou, pohotënIm a registraOnImi poplatky, priOem poskytnuté
ubytovánI, doprava Ci pohotënI musI bt omezeno na hiavnI üOeI odborné akce a tento
hlavnI üOei nesmi zastInit;

(b] je prIpustne Zdravotnickm odbornIkiim poskytnout ubytovánI nejve v kategorii ,,First
Class”, tedy 4*, a to vhradnë v mIstë konánI odbornC akce a maximáinë 24 hodin peed a
24 hodin p0 skonCenI odborné akce;

(c) je prIpustné ZUravotnickm odbornIkOm zajistit dopravu na üzemI Ceské republiky z
mIsta bydlite/pracovite do mIsta konénI odborné akce vhraUnë prostredky hromadné
Uopravy;

(U] je pIpustné ZUravotnickm odbornIkim poskytnout pohotënIjen ye v9i a v souladu s
podmInkami stanovenmi Etick9m kodexem AIFP a smërnicemi vyUanmi AIFP k jeho
provedenI, jak je biIe stanoveno v prIloze 6. 4; a

(e) nenI pIpustné uhradit jakékoli nákiady spojené s iiCastI partnera Ci hosta
Zdravotnického odbornIka na odborné akci.

5.4 Nedohodnou-li se Strany pisemne Ci e-maiiem jinak, PrIjemce je povinen vrãtit Poskytovateli
jakoukoii Cast Grantu, která nebyla utracena, a to nejpozdëji do 60 UnI od skonOenI Grantové
Cinnosti.

5.5 Prljemce je povinen vrátit Poskytovateii jakoukoli Cést Grantu, která byia pouita v rozporu
s touto Smiouvou, a to nejpozdeji do 10 dnI ad pIsemné Ci e-maiiové v9zvy Poskytovateie.

5.6 Premce bere na vëdomI a souhiasi s tim, e Poskytovatet je oprávnën poskytnout jinm
spoieOnostem ze Skupiny Roche tuto Smlouvu a jakékoii üdaje Ci dokumenty, které mu
PrIjemce v souvisiosti s pinénIm této Smiouvy sUëII Ci poskytne.

5.7 Poskytuje-li PIjemce Poskytovateil jakékoii sluThy, zejména v obiasti rekiamy, marketingu,
pnizkumu trhu Ci realizace Poskytovatelem iniciovanch vzdëiávacich akci, PiIjemce je
povinen zajistit, e organizaCnI ütvar PIjemce pijImajIcI a vyuIvajIcI Grant bude organizaOnë
a personalne dostateCnë oddëlen od organizaCnIho ütvaru PIjemce poskytujIcIho sluThy
Poskytovateii (tzv. ,,Firewail Policy”), a to zpCisobem specifikovanm v priioze C. 5.
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6. KONTROLA; DOKLADY 0 POU2IT1 GRANTU; ZAVERENA ZPRAVA

6.1 Poskytovatel je oprávnën kdykoli v priibëhu 5 let od üOinnosti této Smiouvy zkontrolovat, zda

P(Ijemce radnë splnil povinnosti, které mu uklãdá tato Smiouva, zejména zda byl Grant pouit

za üOelem ujednanm v Olánku 3 a v souladu s podmInkami ujednan9mi v této Smlouvë, a

PrIjemce je povinen na poádánI poskytnout Poskytovateli vekeré relevantni záznamy a

üOetnI a jine dokiady prokazujIcI splnënI tëchto povinnostI, zejména záznamy a doklady o

zpiisobu pouitI Grantu. PIjemce je povinen vest a uchovévat záznamy a doklady die

pedchozI vëty P0 dobu minimálnë 5 let, nestanovi-li právnI predpisy dobu deiI.

6.2 PrIjemce je povinen zasiat Poskytovateli závëreOnou zprávu, v nI zejména provede vyüOtovánI
Grantu, z nëho bude patrné, jaké nékiady byly z Grantu uhrazeny a zda jakékoli Oást Grantu

zistala neutracena. PIjemce zaie tuto závëreënou zprávu Poskytovateli e-maiiem nejpozdëji

do 30 dnI od skonOenI Grantové Oinnosti, Ieda±e se Strany pIsemnë 61 e-mailem dohodnou na

jiné IhOtë. PIjemce v závëreOné zpráve neuvede ádné osobnI üdaje koneen2ch pIjemcii

Grantu jako nap. üOastnIkO odborné akce.

7. TRANSPARENTNOST

7.7 Premce bere na vëdomI a souhiasi s tim, e Poskytovatel je oprávnën uvefejnit informace o

poskytnutI tohoto Grantu, zejména nãzev 61 obchodni firmu a IOO PIijemce a vi a üOel

Grantu, a to zejména na on-line plafformë www.transparentnispoluprace.cz provozované AIFP

v rámci projektu ,,IransparentnIspoiupráce” na zákiadë Kodexu transparentnIspolupráce.

7.2 PrIjemce se zavazuje, e bude pine transparentnI ohlednë skuteOnosti, e Poskytovatel mu

poskyti Grant, a tuto skuteOnost uveejnI, kdykoii to bude nutné Ci vhodné, zejména bude-li
ohlednë toho tézén.

8. UVEIIEJNENi SMLOUVY V REGISTRU SMLUV

8.1 Pro pi’rIpad, e Zékon o registru smiuv stanovI povinnost tuto Smiouvu uveejnit v registru
smiuv, se Strany dohodly, e jeji uveejnënIv registru smiuv zajistI Poskytovatel, a to nejpozdëji
do 30 dnI od uzavrenI této Smiouvy a pine v souladu s poadavky Zékona o registru smluv.

8.2 Poskytovatel je povinen vypinit ye formulái pro uveejnënI Smiouvy v registru smluv adresu
datové schránky PIjemce, aby správce registru smluv mohi PrIjemci zaslat potvrzenI o
uv&rejnënI podie § 5 odst. 4 Zékona o registru smluv.

8.3 Phjemce prohlauje, ±e Smlouva neobsahuje obchodnItajemstvI PIjemce a e bere na vëdomI
a souhiasI s tim, e Poskytovatel je oprávnën zneOitelnit ye Smiouvë peed jejIm odesiánIm
správci registru smluv ty jejI Césti, které jsou die Zékona o registru smiuv vylouCeny z
uv&rejnënI, a to zejména ty jejI Césti, které obsahujI osobnI üdaje zamëstnancO Ci jinch
pracovn IkO Poskytovatele nebo obchodnI tajemstvI Poskytovateie.

8.4 Pr-Ijemce je oprávnen tuto Smiouvu uv&rejnit v registru smluvjedinë v prIpadë, e Poskytovatel
jejI uverejnenIv registru smluv nezajistIsám ye IhOtë ujednané v Clénku 8.1; vtakovém prIpadë
je ale Pijemce povinen:

[a) zneOiteinit ye Smlouvë pred jejIm odesiánIm správci registru smluv ty jejI Cásti, které jsou
die Zékona o registru smluv vylouCeny z uverejnënI, a to zejména ty jejI Césti, které
obsahujI osobnI üdaje zamëstnancü Ci jinch pracovnIkO Poskytovateie nebo obchodnI
tajemstvI Poskytovatele, o jeho zneCitelnénI Poskytovatei pIsemnë Ci e-mailem poádai
Ci poádá PNjemce;
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(b] uverejnit tuto Smiouvu v registru smluv pouze v takové podobë, kterou Poskytovatel
predem pIsemnë Oi e-mailem odsouhlasI; a

(c] vypinit ye formuIái pro uverejnënI Smiouvy v registru smluv adresu datové schránky
Poskytovatele, aby správce registru smluv mohi Poskytovateli zaslat potvrzenh o
uveejnënI podle § 5 odst. 4 Zákona o registru smluv.

8.5 UjednánI tohoto Olánku 8 se pouijI mutatis mutandis take na uv&rejnënI jakéhokoli dodatku
k této Smlouvë v registru smluv.

8.6 Pokud Zékon o registru smluv nestanovI povinnost tuto Smiouvu uverejnit v registru smluv,
tento Olánek 8 se nepouije.

9. KOMUNIKACE STRAN

9.7 Jakékoliv oznámenI, sdëlenI nebo dokument, kter9 ma bt doruOen podle této Smiouvy, mCte
bt doruOen osobnë, kur9rem nebo zaslén doporuãenou potovnI zásilkou a/nebo v pIpadech
v2slovnë sjednan9ch v této Smlouvë müe bt doruOen e-mailem (elektronickou potou)
Stranë, které ma b9t doruOen. KontaktnI üdaje Stran tvorI pIIohu 6. 1.

9.2 Kadá Strana pIsemnë Oi e-mailem oznámI bez zbyteOného odkladu druhé Stranë jakékoliv
zmëny kontaktnIch üdajii uvedench v pIIoze ô. 1; doruOenIm tohoto oznámenI druhé Stranë
dojde ke zmënë kontaktnIch üdajO dotOené Strany bez nutnosti uzavrenI pIsemného dodatku
ke Smlouvë.

70. ODSTOUPEN1 00 SMLOUVY; ZRUSEN1 GRANTOVE INN0STI

10.7 Kterákoli Strana je oprávnëna odstoupit od této Smiouvy pIsemn9m oznãmenIm doru6enm
druhé Stranë v prIpadech stanovench zékonem, zejména v pi’rIpadë podstatného poruenI
této Smiouvy druhou Stranou. PrIjemce tuto Smiouvu podstatnm zpOsoben poruI zejména
tim, e poruI povinnost:

(a) pouIt Grant vhradnë za üOelem ujednanm v Olénku 3 a v souladu s podmInkami
stanoven9mi touto Smlouvou; nebo

(b) umo±nit Poskytovateli zkontrolovat, zda Premce adnë spinil povinnosti uIoené mu
touto Smtouvou a poskytnout mu zéznamy a dokiady ye smyslu Olénku 6.1.

10.2 Poskytovatel je déle oprávnën odstoupit od Smiouvy pIsemnm oznámenIm doruOen9m
PrIjemci pred zapoOetIm Grantové èinnosti (zejména odborné akce) v prIpadë, e vyjde najevo,
e poskytnuti Grantu by bylo v rozporu s pravnImi pi’redpisy, Etickm kodexem AIEP anebo
internImi smërnicemi Poskytovatele.

70.3 OdstoupI-Ii kterakoli Strana od Smlouvy,je PI9jemce povinen do 10 dnIod doruOenIoznémenI
o odstoupenI pIsIuné Stranë vrátit Poskytovateli Grant v pine V9i.

70.4 Dojde-Ii k predeasnemu zruenI Grantové Cinnosti (zejména odborné akce) jetë pred jejIm
zapoOetIm, tato Smiouva se ruI a PrIjemce je povinen do 10 dnI od zruenI Grantové Cinnosti
vrátit Poskytovateli Grant v pine vi.

71. ROZHODNE PRAVO A IEENi SPORU

11.7 Tato Smiouva se rIdI a bude vykiadana v souladu s pravnIm radem Oeské republiky, zejména
Ob6anskm zakonIkem.
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17.2 Vekeré pIpadné spory vzniklé z této Smiouvy anebo v souvislosti s nI budou i’reeny smIrnou
cestou. Pokud Strany nevyreI jakkoIiv spor smIrnou cestou do 30 dnii od zapoOetI sporu,
bude takov9 spor vãetnë otázek piatnosti, v2kladu, realizace Ol ukonOenI pray vznikIch ze
Smiouvy reen vëcnë a mIstnë pIsIunm Oesk9m soudem, a to die sIdia Poskytovatele, iedae
právnI pedpisy stanovI prIsiunost v9luOnou.

72. zAvERENA UJEDNANI

72.7 lato Smiouva nab9vá üOinnosti dnem jejIho podpisu poslednI ze Stran; podiéha-ii vak tato
Smiouva uv&rejnënI v registru smiuv, nab9vá üOinnosti die ustanovenI Zãkona o registru
smiuv.

12.2 Tato Smiouva obsahuje ipinou dohodu Stran ye véci predmëtu této Smiouvy a nahrazuje
vekeré ostatnI pIsemné Oi üstnh dohody uzavené Stranami ye vëci predmëtu této Smiouvy.

72.3 Strany ujednaly uzavrenI této Smiouvy v pIsemné formë. lato Smiouva mOe bt mënëna nebo
zruena, pokud nenI ye Smiouvë uvedeno jinak, pouze pIsemnë, a to v prIpadë zmën Smiouvy
OIsiovanmi dodatky, které musI bt viastnoruOnë podepsény opravnenmi zástupci obou
Stran na jedné Iistinë.

72.4 Pro pIpad uzavIrénI této Smiouvy a dodatkO k nI Strany vyiuOujI aplikaci ustanovenI § 1740
odst. 3 ObOanského zãkonIku, které stanovI, e smiouva je uzavena i v pi’rIpadë, e mezi
stranami nebylo dosaeno üpiné shody projevu vOle o jejim obsahu.

72.5 PiIjemce prohiauje, e se podrobnë seznámil s povinnostmi, které mu vypi9vajI z této
Smlouvy, a s dOsiedky, které zpOsobI jejich pIpadné nesplnënI. V tomto kontextu Strany
vsIovnë vyluOujI aplikaci ustanoveni § 1799 a § 1800 ObOanského zãkonIku, která upravujI
odkazy na obchodni podmInky ye formuiaov9ch smiouvách, definujI nesrozumiteiné nebo
zvlétë nevhodné doioky a podmInkyjejich piatnosti, na tuto Smlouvu.

72.6 Strany se dohodly na vyiouOenI aplikace jak9chkoli veobecn9ch podmInek nebo jin9ch
obdobnch podmInek PIjemce, a to i v pIpadë, e PrIjemce jakékoli své veobecné nebo jine
obdobné pod mInky uvede nebo na në odkáe v jakémkoii svém oznámenI Oi sdëlenI.

72.7 Strany se v9slovnë dohodiy, e PNjemce nenI oprávnën postoupit jakékoii sve pohledávky z
této Smiouvy, ani tuto Smiouvu samotnou, tretI osobë bez predchozIho pIsemného souhlasu
Poskytovatele, a to ani OásteOnë, ani takové pohiedávky jakkoii zastavit.

72.8 Je-li nebo stane-ii se jakékoii ujednánI této Smiouvy zdénlivm, neplatnm Oi
nevymahateln9m, nebude to mit viiv na platnost a vymahateinost ostatnIch ujednénI této
Smiouvy. Strany se zavazujI nahradit zdãnlivé, nepiatné nebo nevymahateiné ujednéni novm
ujednénim, jeho znëni bude odpovIdat Omysiu vyjádi’renému pOvodnim ujednénim a touto
Smlouvou jako celkem.

72.9 Strany prohIaujI, e jsou zpOsobiié uzaviIt tuto Smiouvu, e zIskaiy vekerA poti’rebná povolenI
a souhiasy k podpisu této Smiouvy a k pinënI povinnosti z nI vypivajicIch, a tato povoienI a
souhiasy jsou piatné a OOinné v piném rozsahu.

12.10 Tato Smiouva je vyhotovena ye dvou stejnopisech, z nich kadá Strana obdri p0 jednom
vyhotovenI.

12.77 Nediinou souèéstItéto Smlouvyjsou nésledujIcI piriiohy:

(a) priioha O. 1 — Kontaktni Odaje Stran;
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(b) prIloha 6. 2 — Zádost o Grant;

(c] pIIoha 6. 3 — MaximáInIve nákIadti na pohotënIZdravotnickch odbornIkii;

(d) pIIoha 6. 4 - PodmInky pro oddëlenI vyuitI Grantu od poskytovanch sIueb.

12.72 V pIpadë rozporCi mezi znënIm Smiouvy samotné a znënIm jejIch prIloh me pednost znenI
Smiouvy samotné.

* **

Podpisová strana nãsleduje.
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POOPISOVA STRANA

Strany tImto vyslovné prohlaujI, ze si tuto Smiouvu pied jejIm podpisem pieetIy, ze
byla uzavena p0 vzãjemném projednãnI a ze vyjadhije jejich pravou a svobodnou vüli,
na dükaz ieho pipojujI nIe své podpisy.

Jméno.

Funkce:

EN Brno 27 f1- 2019

Datum:

iméno: MUDr. Roman Kraus, MBA

ROCHE s.r.o.

Datum: 25 -U- 2019

Funkce: editel

Jméno:

Funkce:

Datum: 25 -U- 2019
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PRILOHA C. 1

KONTAKTNI Uotu STRAN

KONTAKTNI UDAJE POSKYTOVATELE:

ROCHE s.r.o.

PotovnIadresa: Sokolovskã 685/136f, 18600 Praha 8, Ceskã republika

KontaktnI osoby:

jméno:

e-mail:

tel:

jméno:

e-mail:

tel:

Farmakovigilance (bezpeOnostnI hláenO:

e-mail: czech republic .pa susar@roche.com

non-stop tel.: +420 602 298 181

Dotazy ohlednë Kodexu transparentnI spolupráce:

e-mail: prague.disclosure @roche.com

2. KONTAKTN1 UDAJE PEIIJEMCE:

EN Brno

KontaktnI osoby:

jmeno:

e-mail:

tel:

***
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Pñ1LOHA C. 3

ZADOST 0 GRANT

Zádost o grant’

‘Vyp)ñte prosim fo’mj.ilai ±.ádosI. V pip.adè. ie nkier tdaj neni pro Vai ádost rolcvantn& uvedte prosfm
do phs1uné kolotiky N/A. V pdi ndostatku msta ye formuLâH prosrn uvedt. daI3 inlo4lnzce
v pifioze, kterou zaIete spolu s dosti. V pIisIuné kolone iSdosti na pIiahu odkalie.

Uvedte název nebo obchodn flrmi.i die tdajCi z veejnãbo rejstiku.

adateI: Kilnika dëtskE neufoogie CF MU a FN Brno

IO 65269705

51db: JibIavská 20,62500 Urno

Gankoeni et adateIe o granVdar 71234621/ 0710, sponzcrskë konto KDN . 55503

Kontaktni csoba adateie (pro jednánt):

EmaXI, t&efon

Osoba oprávnën.à jednat za adate1e (pro uzavieni smiouvy):

Paet IenO/zarnêstnanci:

Pacientskã organizace: Ne

Nadani fond: Ne

PokuU jde o P0. uvedte prosIm poet pacientô:

tRei grantu pro medcinskée

DiIi aktMty a ëasov prâbéh (napi den eventu, piesn harmonogram atp.)projektu, pro ker ma b9t

grant vyu.it alnebo detaiini program vzdélávaci akce:
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o

i

i

Nãzev pcektu/eventu:

Oãvni caovS skupna

•

Oekâvanf p?nos, tj. zd(vcdnni poUebnosb a spoIeerské pro pê’r.oi (pro pacienty

o zdra’otiikké odbornky, obecn pro vUeck poznni apod)

Detadni rozpis nakIadii CpoIokov’ rozpoet) projeictu. v&tn nkIzxâ hrazenych zjinch zdrojr

(rozepsni viech detaitnich po(o±ek, ktee budou htazeny z grantu, vetnè uvedeni, zda se jednà

o odhad, neboji potvrzenou nabidku codavateie).

- -- --
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Potvrzujene, e pofdovan v* grentu ptedstavuje méné nei pI4novanéto 30 % roniho
rozpoctuforijmu zadat&e v roce kdy se akce konâ

:ANOt
Souhiasirne s tm. aby snitouva tj v Restw smkv zvettjn4na ROCHE st.o.
ANO7
estnê ptohlaujeme. .±e ±adatel ani jeho zamèstnanc: nejsou ye stietu zäjmii V souvislosti s grantem.
kterje p1edmëtei této ±adosti, ani SouvislostI $ projekiem, na ktet ma b’t grant pouit

Datum Pcdps ±adate1e:

Piiohy:

1) P11oia

2) Pioha: V

Pro vijãden outitiw pro.irnc. akttto toto poLiko
Pro jjadreni couhIsu pro$ime. zakrtnte toto poi&o.

‘Pwze po ptámk oscby. jejchf srnJouy pod1èhi rve1en& v RegstnJ p3dte zakona L 4Q/2Th Sb.
‘Pro vyj%(en souhiasu prosirne. zaknr:e too poko

Uvdtejmeno. pi$’4n4 a kmkW paw’n. zaiazeni osob ktera podepisuje t4do5t za adade.

hdost musT bt podepsaa osobou, kt.m J oprávarna udatde v sto vdjedc’4at

dosgrant,$8JQ19
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Pñ1LOHA C 4

MAXIMALN1 V’iE NAKLADU NA POHOTENi ZDRAVOTNICKYCH ODEORNIKU

7- POHOTENi POSKYTOVANE v CESKE REPUBLICE

PohotënI nabIzené nebo poskytované Zdravotnickm odbornIkOm v souvislosti s odbornou akcI v
Oeské republice nesmI pekroOit Oástku 3.000 Kc (vèetnë DPH) na odbornika za jeden den za
jIdlo a pitI (maximálne 1.500 Kë za obéd a 1.500 Kö za veëei). PohotënI smI b9t v piném rozsahu
poskytnuto pouze v pIpadë, e program zahrnuje minimálnë 6 hodin vëdecké Oinnosti. Pokud
program zahrnuje ménë ne 6 hodin vëdecké Oinnosti, limit nesmI pekroOit Oástku 1500 KO za
pohotënI.

Náklady na pohotënI v OeskA republice üOtované v cizI mënë je nutné pepoOIst na Oeskou menu
die aktuáinIho kurzu CNB stred tak, aby vsledná Oãstka nepekroOiia 3.000 KO.

2. POHOSTENI POSKYTOVANE MIMO CESKOU REPUBLIKU

NesdëiI-ii Poskytovatel PNjemci pIsemnë Ci e-maiiem jin limit, piatI, e pohotënI nabIzené nebo
poskytované Zdravotnick9m odbornIkOm v souvisiosti s odbornou akcI mimo Oeskou republiku
nesmI pekroOit Oástku 750 EUR (vëetné DPH), resp. jejI ekvivaient v pIsluné mënë, na
odbornIka za jeden den za jIdio a pitI (maximáine 75 EUR za obéd a 75 EUR za veei].
PohotënI smI b9t v piném rozsahu poskytnuto pouze v prIpadë, e program zahrnuje minimálnë 6
hodin vëdecké Cinnosti. Pokud program zahrnuje ménë ne 6 hodin vëdecké Cinnosti, limit nesmI
prekroOit Oástku 75 EUR za pohotënI.

3. SPOLECNE USTANOVENI

V9e uvedené limity na pohotënI zahrnujIjIdlo, népoje, spropitné a DPH za jednoho Zdravotnického
odbornIka.
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PiILOHA C. 5

PODMINKY PRO ODDELENI VYU2ITI GRANTU OD POSKYTOVANYCH SLUZEB

Pro üOely této Smiouvy se za dostateOné oddëlenI organizaönIho ütvaru PIjemce pijImajIcIho a
vyuIvajIcIho Grant od organizaOnIho ütvaru PrIjemce poskytujIcIho sluby Poskytovateli (tzv.
,,Firewall Policy”) povauje oddëlenI zamëstnancO Oi jin9ch (spolu)pracovnIkti PrIjemce zajiujIcIch
vyuitI Grantu od zamëstnancO Oi jinch (spolu)pracovnIkO PiIjemce zajiujIcIch poskytovânI slueb
Poskytovateli. ,,Firewall Policy” je soubor opatrenI Pi1jemce, implementovan9ch za üOelem radného
oddëlenI pIslun9ch organizaOnIch ütvarO PrIjemce, které zahrnuje organizaOni oddëlenI, oddëlenI
vyuIvanch informacI, jako i informacI, jimi zamëstnanci Oi jinI (spolu]pracovnIci PrIjemce
disponujI, a splñuje tyto charakteristiky:

1. Firewall Policy je implementovéna pred zahájenIm vyuIvánI Grantu;

2. oddëlenI zamëstnancO a jinch (spolu)pracovnIkO PI1jemce je zrejmé z organizaOnIho Mdu
PIjemce;

3. skuteOné organizaOnI pravidla PrIjemce umoñujI radné oddëlenI zamëstnanci a jin9ch
(spolu]pracovnIkti a jejich OinnostI;

4. Vfltrn1 komunikace Pi1jemce odráI principy Firewall Policy; a

5. v principech Firewall Policy jsou dotOenIzamëstnanci ajinI(spolu)pracovnIci Pñjemce ádnë
prokolen i.

***
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