Smlouva o sponzorování
uzavřená mezi:
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
se sídlem Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00
zastoupená xxx
IČ: 63984482
DIČ: CZ63984482
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 38105
na straně jedné, dále jen AZ
a
Masarykův onkologický ústav
se sídlem: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený: prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
IČ: 00209805
DIČ: CZ00209805
na straně druhé, dále jen Organizátor
I.
Účel smlouvy
1. Organizátor připravuje 45. ročník Brněnských onkologických dnů, které se uskuteční 13.
až 15. října 2021 v Hotelu Passage v Brně. Součástí kongresu budou zejména přednášky
z oboru onkologie rovněž za účasti zahraničních přednášejících (dále jen „Program“).
Program a jeho podrobný popis je blíže popsán v příloze č. 1 této smlouvy a dále na
internetových stránkách www.onkologickedny.cz.
2. AZ má zájem podpořit Program a na oplátku získat níže popsané plnění ze strany
Organizátora.
II.
Povinnosti stran
1. AZ poskytne Organizátorovi za níže uvedené plnění celkovou částku 200.000,- Kč jako
„Bronzový partner“. K této částce může být připočtena DPH v zákonné výši, pokud je to
vyžadováno zvláštním právním předpisem. Tuto částku poskytne AZ Organizátorovi na
základě řádného daňového dokladu (pokud je Organizátor plátcem DPH) nebo výzvy se
splatností
60
dní
od
doručení
v elektronické
podobě
na
adresu
APInvoicesCZ@astrazeneca.com. Cena za plnění bude uhrazena na bankovní účet vedený
u České národní banky, č. ú.: 40002-87535621/0710.
2. Organizátor poskytne AZ v případě režimu ON-LINE + HYBRID:
 uveřejnění firemního loga na internetových stránkách kongresu a vysílacího studia vč.
prolinku na web společnosti,
 umístění loga na světelném banneru ve vysílacím síle BOD (úroveň bronzového
sponzora) a na úvod každého programového bloku,
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 možnost realizovat virtuální stánek (nejsou zahrnuty náklady na jeho vytvoření a
nahrání, ceny dle ceníku dodavatele),
 5 lékařských a 5 partnerských registrací pro on-line účast bez další úhrady.
V případě režimu HYBRID navíc:
 vysílání spotu i loga v přednáškovém sále během přestávek (stejně jako při on-line
přenosu),
 distribuce firemních materiálů – umístění ve stojanech v prostorách registrace,
 možnost umístění reklamních nadpisů, polepů, světelných panelů apod. – ceny
individuálně dle domluvy.
3. Organizátor tímto potvrzuje, že částku dle odst. 1 nevyužije na uspořádání jakéhokoliv
zábavního programu v rámci Programu.
4. Organizátor prohlašuje a zavazuje se zajistit, že Program bude mít vědecký nebo edukativní
charakter týkající se léčebné praxe nebo použití léčivých přípravků nebo bude pořádán ve
prospěch péče o pacienty.
5. Organizátor prohlašuje, že se při pořádání Programu bude řídit veškerými aplikovatelnými
právními předpisy, včetně předpisů a doporučení Státního úřadu pro kontrolu léčiv, etického
kodexu AIFP a zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě. V této souvislosti Organizátor prohlašuje,
že jakýkoli prospěch či pohoštění poskytovaný účastníkům a zúčastněným lékařům nebudou
nepřiměřené a vzhledem k hlavnímu účelu Programu vedlejší. V případě, že by porušením
této povinnosti vznikla AZ újma a to i nemajetková, zavazuje se Organizátor AZ v plném
rozsahu odškodnit.
6. Organizátor bere na vědomí, že podpora poskytnutá ze strany AZ není zamýšlena jako
pobídka nebo odměna za současnou, minulou nebo budoucí ochotu předpisovat, vydávat,
užívat nebo prodávat léčivé přípravky AZ.
7. Organizátor se zavazuje:
 nezaplatit přímo či nepřímo, ani nepřislíbit či neschválit jakoukoli platbu
 nedarovat, nepřislíbit ani neschválit jakýkoli dar jakékoli osobě, včetně představitelů
státu, zdravotnického odborníka nebo osoby spojené se zdravotnickou organizací,
s cílem získat či udržet obchodní příležitost nebo získat jakoukoli neoprávněnou výhodu
pro objednatele či jakoukoliv společnost ze skupiny AstraZeneca.
8. Organizátor je povinen vést řádné záznamy o využití prostředků poskytnutých AZ
Organizátorovi v souladu s touto smlouvou a na vyžádání je předložit AZ.
9. AZ má právo odstoupit od této smlouvy, pokud dospěje k závěru, že Organizátor porušil své
závazky vyplývající z této smlouvy, kterékoliv z jeho prohlášení se ukázalo být
nepravdivým nebo by další poskytování podpory mohlo negativně ovlivnit dobré jméno AZ.
10. AZ se zavazuje řídit se Organizačními pokyny, které tvoří Přílohu č. 2 smlouvy. V případě,
že v důsledku porušení tohoto závazku bude Organizátor povinen zaplatit Hotelu Passage
částku zejména z titulu smluvní pokuty či náhrady škody, je AZ povinna uhradit
Organizátorovi částku ve výši odpovídající částce, kterou Organizátor uhradil Hotelu
Passage, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k úhradě.
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III.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva a závazkové vztahy jí založené se ve věcech
smlouvou neřešených řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Organizátor prohlašuje, že je plně oprávněn k poskytování služeb uvedených v této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si vědomy povinnosti stanovené zákonem 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, a v případě, že bude v souladu s
tímto zákonem nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v
úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými
se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem
zajistí Organizátor.
4. Změny a doplňky této smlouvy můžou být prováděné pouze písemně formou oboustranně
odsouhlasených listinných dodatků ke smlouvě.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
6. Smluvní strany si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své
podpisy.
7. Osoba podepisující tuto smlouvu za poskytovatele prohlašuje, že je plně oprávněna tak
učinit.
8. Příloha č. 1 a 2 tvoří součást této smlouvy.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Program BOD 2021
Příloha č. 2 – Organizační pokyny Hotelu Passage
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a její platnost a
účinnost končí automaticky ke dni ukončení Programu, a to bez jakéhokoli dalšího oznámení
podávaného jednou ze Smluvních stran.

V Praze, dne 8. 9. 2021

V Brně, dne 17. 9. 2021

____________________________________
xxx
xxx
AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.

___________________________________
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel
Masarykův onkologický ústav
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