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DAROVACÍSMLOUVA

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami,
kterými jsou:

Název:
Sídlo:

lČ:
DIČ,
Číslo účtu:
Zapsaná v:

Sandoz s.r.o.
Na Pankraci 1724/129
140 00 Praha 4 - Nusle
41692861
CZ41692861

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
3786

(dále jen ,,dárce")
a

Název: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov
lČ: 00839205
DIČ: CZ00839205
Číslo účtu Komerční banka, č. ú.

IBAN:
variabilní symbol: 24100552020

Registrace: Rozhodnuti o oprávněni k poskytováni zdravotních služeb: MZ, sp.
zn.: JMK, sp. zn.: , ze dne 11. 9. 2019

Zapsaná v: Sp. zn. Pr 1258 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen ,,obdarovaný" )
Obdarovaný a dárce dále společně jako ,,smluvní strany"

Preambule
1. Dárce je obchodní společnosti, jež se zabývá mimo jiné prodejem humánních léčivých

přípravků na území České republiky a je součástí skupiny Novartis,

2. Obdarovaný je poskytovatelem zdravotních služeb na území České republiky,

3. Dárce posoudil písemnou žádost Obdarovaného ze dne 1.4.2020, která souvisí se situaci
způsobenou pandemií onemocnění COVID-19 a která tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako její příloha č. 1 (dále jen ,,žádost'), o poskytnutí daru, jak je definován níže v této
smlouvě. Dárce posoudil účel Daru a související okolnosti, zejména probÍhajicí pandemii
onemocnění COVID-19, s tím, že poskytnuti daru je nezbytné pro zajištěni poskytování
zdravotních služeb ze strany Obdarovaného a ochranu jeho zaměstnanců a pacientů. Dárce
proto rozhodl o poskytnuti daru, a proto se dárce a obdarovaný dohodli na následujichn:

l. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnuti finančního daru ve vy výši 110 000,- KČ, slovy:
jednostodesettisIckorunčeských (dále jen ,,dar"), který obdarovaný použije výlučně
v souvislosti se současnou situací způsobenou epidemií COVID-19 pro účely nákupu jedné
elektrické odsávačky vhodné pro tracheálni sání (např. jako Medela Basic 30), 3 kusů
pulsních oxymetrú a jedné germicidní UV lampy na pojízdném stojanu určené k dezinfekci
prostor(dále jen ,,účel"). Obdarovaný dar přijímá a tento dar použije výlučně pro stanovený
účel.
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2. Obdarovaný je povinen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od poskytnutí daru doručit dárci
příslušné doklady prokazující, že byl dar v plné výši použit v souladu se stanoveným účelem.
Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci na vyžádání nahlédnout do účetnictví a dalších
dokladů tak, aby bylo možno ověřit použití daru k výše uvedenému účelu.

3. Jednání obdarovaného v rozporu s ujednáním dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, tedy
zejména použiti daru v rozporu se stanoveným účelem, nepředložení dokladů prokazujících
použití daru pro stanovený účel nebo neumožnění kontroly použití daru ke stanovenému
účelu, považují smluvní strany za jednání hrubě porušujÍcÍ dobré mravy ve smyslu § 2072
občanského zákoníku a dárce má právo požadovat v takovém případě vrácení daru v plné
výši.

ll. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dárce finanční dar poskytne obdarovanému bezhotovostním převodem na bankovní účet
obdarovaného uvedený v záhlaví do 10 (deseti) dnů po podpisu této smlouvy. Obdarovaný
se zavazuje dar použit ke stanovenému účelu nejpozději do jednoho měsíce od obdržení
daru.

2. Dárce neodpovídá obdarovanému za jakoukoli škodu (včetně skutečné škody, ušlého zisku,
škody vzniklé v souvislosti s nároky třetích osob a jakýchkoli následných či nepřímých škod),
která vznikne obdarovanému v souvislosti s darem. Toto omezení odpovědnosti se netýká
škody vzniklé v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání dárce.

3. Obdarovaný je při uplatňování svých práv a plněni svých povinnosti ve smyslu této smlouvy
povinen:

(a) zdržet se jakéhokoliv jednání spočivajicího v přislibováni, nabízeni, placení, zavdáváni
důvodu pro platbu, přijknání plateb nebo nabádání k platbám úplatků nebo podnikáni
jakýchkoli kroků, které by mohly být považovány za úplatek;

(b) postupovat v souladu se všemi relevantními právními předpisy, včetně těch, které se
týkají protikorupční problematiky;

(C) dodržovat všechny standardy ve svém oboru;
(d) dodržovat všechny zásady a směrnice, které mu poskytl dárce, včetně Globálních

protikorupčních zásad společnosti Novartis a veškerých dalších směrnic a zásad
připojených jako příloha č. 2 této smlouvy, a to v aktuálním znění. V případě, že
společnost Novartis vydá další směrnice nebo zásady týkajíci se aktivit obdarovaného ve
smyslu této smlouvy, poskytne dárce obdarovanému kopii těchto dokumentů a
obdarovaný bude příslušné směrnice a zásady následně řádně dodržovat. Obdarovaný
tímto potvrzuje, že si přečetl výše uvedené zásady a směrnice společnosti Novartis a že
jim porozuměl;

(e) a dále plnit své povinnosti dle této smlouvy při dodržování vysokých etických a morálních
standardů, a to v rovině obchodní i v rovině osobní integrity.

Porušeni jakékoli povinnosti uvedené v této sekci obdarovaným je považováno za podstatné
porušení této smlouvy a dárce má právo s okamžitou účinností od této smlouvy odstoupit a
požadovat vráceni daru v plné výši.

4. Dárce i obdarovaný souhlasí se zveřejněním této smlouvy nebo jakýchkoliv údajů v ní
uvedených, včetně své identifikace, na webových stránkách dárce a obdarovaného.
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5. Obdarovaný bere na vědomí, že dárce přistoupil k projektu Transparentní spolupráce
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (dále jen ,,AIFP"), jehož pravidla jsou
upravena v Kodexu AIFP upravujícím zveřejňováni plateb a jiných plnění farmaceutických
společnosti zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařizenim. Obdarovaný souhlasí a
bere na vědomi, že dárce zveřejní na webové stránce
provozované AIFP či jiným způsobem veškeré platby a jiná plněni, tj. platby realizované
dárcem na základě této smlouvy. Platby a jiná plněni budou zveřejněny na individuálni bázi,
uvádějÍcÍ jméno, adresu a případně individuálni identifikační číslo obdarovaného.

6. Dárce bere na vědomí, že obdarovaný je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud hodnota daru přesahuje zákonem
stanovený limit.

7. Obdarovaný není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy na jakoukoliv
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dárce.

Ill. Zvláštní ustanoveni

(a) Propagace a transparentnost

1. s výjimkou potvrzeni, že společnost Sandoz jako dárce podporuje účel, ke kterému je dar
určen, nebude obdarovaný bez předchozího písemného souhlasu dárce používat jeho název,
loga, ochranné známky nebo produkty dárce nebo přidružených společnosti.

2. Dárce rovněž zveřejni účel daru, hodnotu daru a údaje obdarovaného za účelem dodržení
platných právních a jiných předpisů či kodexů platných v daném odvětvi.

(b) UCel a potvrzení přijeti

1. Strany se dohodly, že účelem této smlouvy je podporovat činnosti týkající se pandemie
onemocnění COVID-19 v České republice.

2. Strany prohlašuji, že neexistuje žádný úmysl nebo dohoda pro skupinu Novartis získat
jakákoli vlastnická práva nebo hmotný prospěch výměnou za dar či propagaci jakýchkoli
produktů skupiny Novartis.

3. Smluvní strany se dohodly, že obdarovaný přijetím daru nepřijímá žádnou povinnost
předepisovat, dodávat, podávat, doporučovat a l nebo kupovat jakékoliv výrobky společnostI
ze skupiny Novartis a dar není odměnou za minulý nebo budoucí objem, hodnotu nebo
doporučeni obchodních přiležitosti.

4. Každá strana potvrzuje, že si nejsou vědomy jakéhokoliv střetu zájmů a/nebo nepřiměřeného
podněcováni, které by jim bránilo v plněni jejich povinností podle této smlouvy.

5. Každá ze stran potvrzuje, že nemá střet zájmů a není si vědoma žádné nepřiměřené pobídky,
která by ji bránila v plněni jejích povinností podle této smlouvy.
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(C) Dodržování právních předpisů a dalších pravidel

1. Povinnosti stran při plněni závazků podle této smlouvy je dodržovat veškeré příslušné právni
předpisy a kodexy platné v daném odvětví (včetně protikorupčních předpisů a předpisů na
ochranu soukromí).

2. Obdarovaný zajisti, aby jeho zaměstnanci nebo případné pověřené třetí strany zapojené do
činnosti souvisejÍcÍch s darem dodržovaly platné protikorupční předpisy a nevyžadovaly ani
nepřijímaly žádné peněžní či hmotné výhody v souvislosti s darem nebo plněním této
smlouvy.

lV. Závěrečná ustanoveni

1. Strany výslovně prohlašuji, že tato smlouva, žádné plněni poskytnuté nebo učiněné na jejím
základě, nemá za cIl založit ani nezakládá ani není spojeno s žádným příslibem nebo
závazkem obdarovaného k podpoře prodeje, spotřeby, předepisování, použIvání, reklamy,
propagace, nabízení, doporučování nebo jiného zacházení s kterýmkoli z produktů nebo
služeb dárce.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzuji svým
podpisem.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží dárce dvě vyhotovení a
obdarovaný jedno vyhotovení. Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Strany berou na vědomi, že v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou pIati příslušná
ustanoveni občanského zákoníku.

Příloha č. l: Žádost obdarovaného
Příloha č. 2: G|obá|ní protikorupční zásady

V Praze, dne:

natel

Novartis
-_Á1 -U5- 2920

vyškov, Přl'SPěVkOVá or9an,za,e
i Pyľkyňova 36, 682 01 Vyškov

.- - ...Pi

Radek Klimeš, ekonomický náměstek
obdarovaný

vá
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