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Darovaci smlouva

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

(déle jen ,,dérce“)
se sidlem: Praha 5, U Trezorky 921/2, Jinonice, PSC 15800

IC: 63984482
Zapsané v OR vedeném MS v Praze, oddil C, vloika 38105

zastoupenéz— na zékladé povéfeni

(déle jen ,,dérce“)

a

Fakultni Nemocnice Hradec Krélové

se sidlem Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové
10: 00179906
zastoupené: Prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c., Feditelem

(déle jen ”obdarovanY”)

uzaviraji tl’mto po zralé L'Jvaze a ze svobodné vflle podle § 2055 a nésl. obéanského zékom’ku

tuto darovaci smlouvu:

I.
Preambule

1. Obdarovany je fakultni nemocnici, které rozviji mimo jiné obor onkologie.

2. Obdarovany se obrétil na dérce s Zédosti o poskytnuti déle uvedeného penéiniho daru,
které je pfilohou <3. 1 této smlouvy.

II.
Pfedmét daru

Dérce se zavazuje do 60 dnl] od uzavfeni této smlouvy darovat ééstku 103 788,-Ké.
Céstka bude poukézéna na L'Jéet él'slo 10006-24639511/0710. VS: 2100.
Obdarovany dar pfijimé a bere na védomi, 2e dérce dar obdarovanému poskytuje k vyuiitl'
k afielu stanovenému touto smlouvou.

PNT‘

Ill.
Zévazky a prohlééeni obdarovaného

1. Obdarovany se zavazuje, ie dar bude vyuiit na nékup chemikélii na molekulérni
diagnostiku hereditérnl’ch nédorovych syndromCJ: kat. 6:. 5190—4811 SureSelect Custom
1Kb—499kb, 16, R0 a kat. é. G9683A SureSelectQXT Reagent Kit, 16 (2x).

2. Obdarovany se zavazuje kdykoli na iédost dérce doloiit vyuiiti daru a to véetné
pfedloieni pisemnYch dokladfl, zejména faktur a smluv od dodavatell‘], popf. poloikového
rozpoétu obsahujl’ciho jednotlivé ééstky z daru a zpflsob jejich vyuiiti, dle poiadavkl‘]
dérce a to nejpozdéji do 10 dnfi od pisemné iédosti dérce.
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V pfl’padé pouiiti daru 6i jakékoliv jeho éésti v rozporu s touto smlouvou éi Uéelem v ni

vyjédfenym je dérce oprévnén poiadovat vréceni daru éi dle své volby od této smlouvy

odstoupit. Oprévnéni odstoupit mé dérce rovnéi v pfipadé, kdy obdarovanym nebude

splnéna povinnost dle bodu 2. tohoto élénku.

IV.

Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva vstupuje v 06innost dnem jejiho uzavfenl'.
Dérce souhlasi s tim, aby obdarovany zvefejnil Gdaje o této smlouvé a poskytovaném daru

a to vhodnym a pfiméfenym zpflsobem na ch webovych strénkéch nebo ve své vyroéni
zprévé. Obdarovany zvefejni logo spoleénosti AstraZeneca vhodnym a skromnym

zpflsobem, aby bylo zFejmé, ie dérce poskytl obdarovanému uvedeny dar.

Dérce se zavézal k otevfenosti ohledné dart], sponzorstvi a daléiho financovénf, které

poskytuje (,,financovéni“). Obdarovany timto souhlasi 3 mm, 2e dérce mé prévo zvefejnit

Udaje o financovéni, véetné jména/nézvu obdarovaného, Uéelu financovénl’ a poskytnuté

ééstky éi povahy poskytnutého vécného daru. Zejména je dérce povinen na nérodni a
evropské Urovni zvefejfiovat seznam zdravotnicch pacientskych organizaci, ktery’lm
poskytuje finanéni podporu alnebo vyznamnou nepfimou/nepenéfini podporu na nejméné
kaidoroénl’ ba'zi. Obdarovany souhlasi stim, 2e déroe je oprévnén zveFejnit Udaje o
financovéni tak, aby této své povinnosti dostél.
Obdarovany bere na védomi, ie ujednéni obsaiené v této smlouvé a samotné poskytnutl'
daru se nijak nevztahuje k pfl’padny'Im rozhodnutl'm obdarovaného éi jeho zaméstnancfl —

zdravotnickych odbornikfl — ohledné vybéru lééivych pfl’pravkfl a zérovefi dar nenl'

poskytovén, slibovén 6i nabizen za fiéelem podpory éi odmény za minulou, souéasnou (":i
budouci ochotu pfedepisovat, podévat, doporuéovat, nakupovat, uhradit, schvélit, dodat
éi pouiit produkty éi sluiby poskytované dércem. Zérovefi dar neslouii k udrieni obchodu
6i ziskéni jakékoli obchodnl’ vyhody pro dérce.
Obdarovany se zavazuje, ie neuéini nic, co by vystavilo jakéhokoli zaméstnance skupiny
AstraZeneca poruéeni Kodexu chovéni AstraZeneca nebo co by vystavilo jakoukoli
spoleénost ze skupiny AstraZeneca odpovédnosti za poruéeni jakychkoli aplikovatelnych

zékonfl a pfedpisfl proti korupci, podvodu, vydiréni, prani épinavych penéz alnebo
terorismu. Obdarovany se déle se zavazuje, 2e

- nezaplati pfimo éi nepfimo, nepfislibi éi neschvélf jakoukoli platbu
- nedaruje, nepfisll’bi nebo neschvéll'jakykoli dar

jakékoli osobé, véetné pfedstavitell'] stétu, zdravotnického odborm’ka nebo osobé spojené
se zdravotnickou organizaci s cilem ziskat éi udriet obchodni pfi'leiitost nebo ziskat
jakoukoli neoprévnénou vyhodu na strané dérce 6i jakékoli spoleénosti ze skupiny
AstraZeneca. Obdarovany se déle zavazuje, 2e pfimo 6i nepfimo nepfijme nebo nebude
vyiadovat jakékoli plnéni od jakékoli osoby za Uéelem zajiétém’ neoprévnéné vyhody pro
takovou osobu ve spojenl' s jakoukoli obchodni zéleiitostl’.
Obdarovany potvrzuje, 2e neuéinil, nevyiédal nebo nepfijal iédnou platbu, pokyn, pfi'slib
nebo dar ve smyslu popsaném v pfedchozim odstavci po dobu 24 mésicfl pfedchézejicich
datu tohoto dodatku.
Osoba (":i osoby podepisujici tuto smlouvu za obdarovaného svym podpisem pod touto
smlouvou potvrzuje, 2e je v plném rozsahu oprévnéna za obdarovaného tuto smlouvu
podepsat. V pfipadé, 2e by se toto prohlééem’ ukézalo nepravdivym, zavazuje se
podepisujl’ci osoba uhradit dérci veékerou ékodu, které mu v dflsledku této skuteénosti
vznikne.
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7. Obdarovany neni oprévnén bez pisemného souhlasu dérce postoupit jakoukoliv svou

pohledévku vfléi dérci vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu. Stejné tak nem’ oprévnén

bez pisemného souhlasu dérce postoupit préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

8. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotovenich. z nichi jedno obdrii kaidé smluvni

strana.

Pfilohy:
PFI’loha c':. 1 — Zédost o poskytnuti daru

V Praze dne w/flp/m
£140. gob

V Hradci Krélové dne

AstraZeneca Cz ch Republic s.r.o.

MUDr. Helena Pikartové,

na zékladé povéfeni editel fakultni nemocnice

Krélové
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FORMULA}?! NA ZADOST o POSKYTNUTi DARU

.'1'."‘E.dar_!!..=_ _(_fi2332§12.i1x§29fl_,_,, _ _ fi‘Einanénidar‘
ééstka a ména:

_____ p03 78§_Ké WV __, __ ,-

Nilkup chemikfllii na molekulz’irm’ diagnostiku
hereditérnich nédorovy‘ch syndroml’l: k211i. 5190—48 i, 1[We] darn: I'Iereditary Cancer Panel, 16 reakci. c. Designu
3252831 (SureSclect—dodavatel HPS'I".S.r.0., ccna
71388Ké s DPH) 21 2x QX'I' SureSclect rcagencic

(katfi. (39683A. cena 16 ZOOKCS DPH)
i‘esné s ccifikacc nuiiti,

JNézcv a adrcsa instituce, ktcré jc dar uréen: . , . , . . . -Pakultm nemucmcc Hradec Kralnvc. Snkolsku 38 I. |(ulice, é.p., obec/mésto, PSC) [500 05 Hradec KrflImIé. ()clclélcnf Jékai'ské UcncliixyI _ v a........WM
3

Jéislo bankovm’ho I'Jétu/banka
(y pFipadé finanédaru): [Tiéct pm dal'y nu imcslicc: LfJV(Jilfl()I-_gf3lfl(1§79§IE0?!fl
ICTOIDICT: , I 191) no I 79009; ("“4001 70906
IKontaktni fidajc:

:jméno a telefon, e-mail osoby, na ktcrou $9 120 v pfipadé [|
dotazfi ohledné iédosti 0 dar obrétit)

JSuuhlas s podminkou spoleénosti AstraZeneca:
AslraZeneca (Al) s9 celosvétové zavézala k otevf-enosti ohlcdné dardi. spouzorstw’ a dals‘iiho financovfini, ktcréposkytuje (,,financ0véni“). iadatcl timlo souhlasi s tim, 1e AZ mil v pf'ipadé schvéleni daru przivo zcejnit (Idajc ofinancnvéni, vEetné jména obdarovaného, I’léelu financovéni a poskytnuté i‘fistky éi povahy poskytnutélm vécnéhodaru. Zejména jc AZ povinna na m’nrodni a evropské l’lrovni zvef-ejfiovnt scznam pacienmkych organizaci, kterymposkylnje finanéui pmlpnru :1!"c vj‘znammau nepfimnufnepenéini pndporu na nejméné kaidornéni bézi. Zadalel'sunhlasis Iim. '71:: AZ 'e o rzivnéna zveFe'nit I'Idst'c u financtwfini Ink. abv téin své ovinnosti dostfila.
.lméno a pozice osoby oprfivnéné podepisovat
ifidnsti za instituci:

Prof. MUDr. Vladimir Paliéka. CSC..

{E19913}, » feditel
fakultn]: nemggQ-[ce

Hradec Krélové

[Datum iédosti: 25.9.2020

l‘odpis a razitko instituce

.L, .. __

Podepsanou a orazitkovanou ifidost pi‘iloite prosim k ostatnim dokumentfim a p0§lete
na uvedcnou c-mailovou adresu, originél iédosti pak musi byt pf‘iloicn k darovaci

smlouvé.


