
CIslo smlouvy: 21 -0636

SMLOUVA 0 POSKYTNUT1 GRANTU
uzavrena podle ustanovenI § 1746 odst. 2 a § 2064 odst. 1 zákona O. 89/2012 Sb., obOansk zákonIk

(,,Smlouva”)

SMLUVN1 STRANY

(1) ROCHE sr.o.

sidlo: Sokolovská 685/136f, KarlIn, 186 00 Praha 8, Oeská republika
ICC: 49617052
DIC: CZ49617052
zapsaná v obchodnIm rejstIku vedeném Mëstsk9m soudem v Praze, oddli C, vIoka 13202

(,,Poskytovatei’)

a

(2) Krajská zdravotnI, a.s.

Neurologicke oddélenI a MS centrum Nemocnice Teplice o.z.

sidlo: SociálnI péëe 3316/12A, 401 13 UstI nad Labem, Ceské republika
ICC: 25488627
DIC: CZ25488627
zapsaná v obchodnIm rejstIku vedeném Krajskm soudem v UstI nad Labem, oddui B, vIoka
1550
bankovnI spojenI: OIsIo üOtu: 216686400/0300, IBAN: CZ35 0300 0000 0002 1668 6400
UCI kOd: 000000000006172892

(,,PIjemce”)

(Poskytovatel a PrIjemce dale spoleOné ,,Strany” a kad z nich samostatné ,,Strana”)

PREAMBULE

(A) Prujemce poádaI Poskytovatele o poskytnutI Grantu Oak je tento pojem nIe definován) za
üOelem podpory Grantové Oinnosti Oak je tento pojem nIe definován).

(B) Poskytovatel souhlasI s poskytnutIm Grantu PIjemci za üOelem podpory Grantové ëinnosti a
za pod mInek ujednan9ch v této Smiouvé.

(C) PIjemce souhiasI s prijetIm a pouitIm Grantu za podmInek ujednanch v této Smlouvë.

1. DEFINICE A VYKLAD NEKTERYCH POJMU

1.1 Ani tim jsou dotOeny daII pojmy definované jinde v této Smiouvé, nevypIvá-Ii z kontextu
néco jiného, majI následujIcI slova a spojenI uitã v této Smiouvé, vOetné jejich piloh, a psané
s veIkm poOãteOnIm pismenem dale uveden9 v9znam:

,,AIFP” znamená Asociace inovativnIho farmaceutického prO myslu.

,,Etick kodex AIFP” znamená Etick kodex vydan9 AIFP, v aktuálnIm znénI (k dispozici
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zde: http://www.aIfp.cz/cs!eticke-jednani/etickykodex/J.

,,Kodex znamená Kodex AIFP upravujIcI zverejñovanI plateb a jinch

transparentnI plnènI farmaceutickch spoleOnostI zdravotnick9m odbornIkim a

spolupráce” zdravotnick9m zarIzenIm, v aktuálnIm znënI (k dispozici zde:

http://www.a ifp.cz/cs/eticke-jednan i/transparentn I—

spolupracefl.

,,Obãanskzákonik” znamená zákon 6. 89/2012 Sb., ob6ansk zákonIk, ye znëní

pozdèjIch predpisii.

,,Skupina Roche” zahrnuje (I) jakoukoil spoleOnost pImo Oi nepImo ovládanou

Poskytovatelem, (ii) jakoukoli spoleOnost pImo 61 nepImo

ovládajIcI Poskytovateie a (iii) jakoukoli spoleãnost prImo 61

nepImo ovládanou spoleOnostI pImo 61 nepImo oviádajIcI

Poskytovatele.

,,Vrobky Roche” znamenajI (I) léOivé piIpravky, jejich driteiem rozhodnuti o

registraci a/nebo distributorem je Poskytovatel nebo jinã

spoleënost ze Skupiny Roche a (ii) jakékoli jine v9robky vyrábéné,

uvádëné na trh öi distribuované Poskytovatelem nebo jinou

spoleOnosti ze Skupiny Roche a dale jakékoil sluThy poskytované

Poskytovatelem nebo jinou spoleOnosti ze Skupiny Roche.

,,Zákon o registru znamenã zákon 6. 340/2015 Sb., o zvIátnIch podmInkách

smluv” üOinnosti nèkter9ch smiuv, uveejñovánI tëchto smiuv a o registru

smiuv (zákon o registru smiuv), ye znëní pozdëjich predpisci.

,,Zdravotnick zahrnuje (I) lékare, zubnIho lékae, veobecnou sestru a

odbornik” farmaceuta a dale (ii) jakoukoli dalI osobu, která se v rámci

svého povolánI podIlI na pedepisovánI, doporuOovánI, nékupu,

v9deji nebo podávánI ié6iv9ch pIpravkO.

1.2 Pro vkIad této Smiouvy plati následujIcI pravidla:

(a) Odkazy na ,,ãlánky” a ,,piulohy” se vykiádajI jako odkazy na ölánky a prIiohy této

Smiouvy.

(b) Siova ,,pIsemnë” nebo ,,pIsemn” zahrnujI jak vlastnoruOnè podepsané listiny, tak

eiektronické dokumenty podepsané prostednictvIm eiektronického nástroje die volby

Objednatele, nezahrnujI vak e-mail 61 fax.

(c) Je-li v této Smlouvë odkazováno na právnI pedpis, rozumI se tim odkaz na právnI predpis

ye znënI pozdèjIch pedpisO, I kdy byly tyto pozdëjI piedpisy pijaty a p0 uzaveni této

Smiouvy.

(d) Ustanoveni ObOanského zákonIku, vëetnè ustanovenI nemajIcIch donucujIcI povahu,

jako I ustanovenijin9ch právnIch pedpisii, maji pro üOely vkIadu této Smiouvy piednost

pied obchodnImi zvyklostmi.

(e) UstanovenI § 556 odst. 2 ObOanského zákonIku upravujIcI kritéria vkiadu této Smiouvy

se nepouije. Zãdn z OlénkO ani ±ádn9 z vrazO pouit9ch v prIsiuném Olénku nebude

pipisovan kterékoli ze Stran jako strané, která jej pi vyjednavani pouila jako prvnI;

ustanoveni § 557 ObOanského zakonIku se tak nepouije.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1 Predmétem této Smiouvy je:
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(a) povinnost Poskytovatele poskytnout PrIjemci penèit9 grant ye vi 207946 Kã (,,Grant”);
a

(b) povinnost PIjemce Grant prijmout a pou±itjej vhradnè v souladu s touto Smlouvou.

2.2 Poskytovatel Grant poskytuje na zãkladé ádosti PIjemce, která tvoI prIlohu a. 2.

2.3 PrIjemce prohIauje, ±e:

(a) piijetIm Grantu neporuI své povinnosti vOOi tetIm stranám, ani své povinnosti vypl9vajIcI
z právnIch predpisO, etickch pravidel Oi dalIch pro PIjemce závaznch pravidel; a

(b) si nenI védom existence jakéhokoli stetu zájmCi, kter by mu bránil v prijetI Grantu.

3. UCEL GRANTU

3.1 Poskytovatel Grant poskytuje a PrIjemce se zavazuje Grant pouIt v2hradnè za üOelem
podpory v9zkumu v oblasti zdravotnictvI, a to konkrétnë ührady nákladO spojench
s

3.2 Strany se dohodly, e PrIjemce pouije Grant na Grantovou ëinnost v souladu s touto
Smlouvou nejpozdèji do 31. 1.2022 (Datum ukonöenIôerpánIGrantu”).

3.3 Strany prohIaujI, e:

(a) Grant nenI poskytnut za üéelem rekiamy na Vrobky Roche ani jako podnét k nebo
odmèna za minulé, souOasné éi budoucI predepisovanI, objednévénI, vdej, nékup,
doporuOovánI, pouitI, podénI, prodej ai nájem Vrobki Roche PIjemcem nebo
Zdravotnickmi odbornIky;

(b) Grantová Oinnost se koná vhradnë z iniciativy PrIjemce, kter me plnou kontrolu nad
vekermi aspekty Grantové Oinnosti, zejména nad jejIm programem, jedná-Ii se a
PIjemcem poMdanou odbornou akci, a vbërem Zdravotnickch odbornIkii, kteI se
budou Grantové Oinnosti üOastnit a ji aktivnë (napr. jako reanIci) Oi pasivnè;
Poskytovatel tak jednotlivé aspekty Grantové ãinnosti nijak neovlivñuje; a

(c) poskytnutIm Grantu nenI nikterak naruována nezávislost PIjemce Oi Zdravotnickch
odbornIkt pri poskytovénI zdravotnIch sIueb.

4. PLATBA GRANTU

4.1 Poskytovatel poukáe Grant na bankovnI üOet PrIjemce uveden2 v zéhiavI této Smiouvy, a to
nejpozdèji do 30 dnI ode dne üOinnosti této Smiouvy.

4.2 PIjemce prohIauje a zaruëuje, e je majitelem bankovnIho üOtu uvedeného v záhlavI této
Smiouvy.

5. PODM1NKY PRO POUZITI GRANTU

5.1 PIjemceje povinen:

(a) pou±It Grant vhradnë za üOelem ujednanm v Olánku 3 a v souladu s podmmnkami
stanovenmi touto Smlouvou a postupovat pritom s odbornou peOi tak, aby byl Grant
üOelnë vyuit;

(b) postupovat pi pou±IvánI Grantu a pri provádènI Grantové Oinnosti v souladu s prãvnImi
pedpisy a s Etick9m kodexem AIFP a déle v souladu s etick9mi pravidly, pravidly a stetu
zájmO a daIImi pro PiIjemce závaznmi pravidly;
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(c) zajistit, e Grant nebude pouit pro soukromé üOely Oi osobnI potebu PrIjemce,

Zdravotnick9ch odbornIkO Oi jinch osob, ani za üOelem financovãnI kulturnIch,

zábavn9ch ëì sportovnIch akcI nebo jak9chkoli jinch s Grantovou OinnostI

nesouvisejIcIch aktivit; a

(d) ãdnè spinit ye vztahu ke Grantu své povinnosti vypIvajIcI z právnIch predpisO, zejména

zákona ë. 586/1992 Sb., o danIch z pIjmii, ye znënI pozdëjIch predpisti.

5.2 Pouije-Ii PIjemce Grant za üOelem ührady odmény Zdravotnickch odbornIkO za jejich prãci

Oi sluThy poskytnuté v souvislosti s Grantovou OinnostI, nesmI tato odména pekroOit

spravedlivou tr±nI hod notu takové préce Oi slueb.

5.3 Pouije-Ii PIjemce Grant za üOelem ührady nákladii spojenich s aktivnI Oi pasivnI (iOastI

Zdravotnickch odbornIkO na Grantové éinnosti, je PIjemce povinen zajistit, e jakékoli takové

náklady budou vynaloeny üãelné, v primerené vi a pine v souladu s Etick9m kodexem AIFP,

pñOem zejména platI, ±e v souvislosti s üCastI Zdravotnickch odbornIkO na odborné akci:

(a) je prIpustné ye prospCch Zdravotnick9ch odbornIkO uhradit v2hradne nãklady spojené s

ubytovánIm, dopravou, pohotenIm a registraOnImi popiatky, phCem poskytnuté

ubytovénI, doprava Ci pohotënh musI bt omezeno na hiavnI üCei odborné akce a tento

hiavnI üOei nesmI zastInit;

(b) je prIpustne Zdravotnickm odbornIkCim poskytnout ubytovénI nejv9e v kategorii ,,First

Class”, tedy 4*, a to vhradnë v mIsté konánI odborné akce a maximélnC 24 hodin peed a

24 hod in p0 skonCenI odborné akce;

(c) je pIpustné Zdravotnickm odbornIkOm zajistit dopravu na üzemI Oeské republiky z

mIsta bydIité/pracovitC do mIsta konánI odborné akce vhradnC prostiedky hromadné

dopravy;

(d) je prIpustné Zdravotnickm odbornIkiim poskytnout pohotenIjen ye vi a v souiadu s

podmInkami stanoven9mi Etick9m kodexem AIFP a smérnicemi vydan9mi AIFP k jeho

provedeni, jak je blIe stanoveno v pIioze C. 3; a

(e) nenI prIpustné uhradit jakékoli nãklady spojené s üCastI partnera Ci hosta

Zdravotnického odbornIka na odborné akci.

5.4 Nedohodnou-li se Strany pIsemné Ci e-mailem jinak, PrIjemce je povinen vrátit Poskytovateli

jakoukoli Cést Grantu, která nebyla pouita, a to nejpozdëji do 60 dnI od skonCenI Grantové

Cinnosti nebo ad Data ukonCenI CerpánI Grantu podle toho, kter9 okamik nastane dIve.

5.5 PIjemce je povinen vrátit Poskytovateii jakoukoli Cést Grantu, která byla pouita v rozporu

s touto Smlouvou, a to nejpozdCji do 10 dnI od pIsemné Ci e-mailové y9zvy Poskytovatele.

5.6 PIjemce bere na vCdomI a souhlasI s tIm, e Poskytovatel je oprávnén poskytnout jin9m

spoleCnostem ze Skupiny Roche tuto Smiouvu a jakékoli Udaje Ci dokumenty, které mu

PIjemce v souvislosti s pinénIm této Smiouvy sdClI Ci poskytne.

5.7 Poskytuje-li PrIjemce Poskytovateli jakékoli siu±by, zejména v obiasti rekiamy, marketingu,

prOzkumu trhu Ci realizace Poskytovateiem iniciovan2ch vzdéiávacich akci, PrIjemce je

povinen zajistit, e organizaCnh ütvar PIjemce pijimajicI a vyuIvajIcI Grant bude organizaCnè

a personélnC dostateCné oddélen ad organizaCnIho ütvaru Piijemce poskytujIcIho siuThy

Poskytovateii tzv. ,,Firewali Policy”), a to zpOsobem specifikovan9m v piioze C. 4.

6. KONTROLA; DOKLADY 0 POU2IT1 GRANTU; ZAVERECNA ZPRAVA

6.1 Poskytovatel je oprávnén kdykoli v prObChu 5 let od üCinnosti této Smiouvy zkontrolovat, zda

PrIjemce radne splnil povinnosti, které mu ukiádá tato Smlouva, zejména zda byl Grant pouit

za üCelem ujednanm v Clénku 3 a v souladu s podmInkami ujednanmi v této Smiouvé, a
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PiIjemce je povinen na poãdánI poskytnout Poskytovateli vekeré reievantnI záznamy a
üãetnI a jiné dokiady prokazujIcI spinènI tèchto povinnostI, zejména záznamy a dokiady o
zpOsobu pouitI Grantu. PIjemce je povinen vest a uchovávat záznamy a dokiady die
pedchozI véty p0 dobu minimáinë 5 let, nestanovI-ii právnI pedpisy dobu deiI.

6.2 Pfljemce je povinen zaslat Poskytovateii zãvèreCnou zprávu, v nI± zejména provede vyüOtovánI
Grantu, z nëho± bude patrné, jaké nákiady byiy z Grantu uhrazeny a zda jakákoii Cast Grantu
zOstala neutracena. PIjemce zale tuto závCreOnou zprávu Poskytovateli e-maiiem nejpozdCji
do 30 dnI od skonOenI GrantovC Cinnosti nebo od Data ukonOenI OerpánI Grantu podle toho,
kter okam±ik nastane dflve, ledae se Strany pIsemnè Ci e-mailem dohodnou na jinC IhOté.
PiIjemce v závèreCné zprávC neuvede ±ádné osobnI üdaje koneOn2ch pIjemcLi Grantu jako
napr. üOastnIkO odborné akce.

7. TRANSPARENTNOST

7.1 PrIjemce bere na védomI a souhiasI s tim, e Poskytovatei je oprávnèn uveejnit informace o
poskytnuti tohoto Grantu, zejména název Ci obchodnI firmu a IOO Pijemce a v9i a üOei
Grantu, a to zejména na on-line piatformé www.transparentnispoiuprace.cz provozované AIFP
v rámci projektu ,,TransparentnI spoiupráce” na základC Kodexu transparentni spoluprAce.

7.2 PrIjemce se zavazuje, e bude pine transparentnI ohiedné skuteOnosti, ±e Poskytovatel mu
poskyti Grant, a tuto skuteOnost uveejnI, kdykoii to bude nutné Ci vhodné, zejména bude-ii
ohiednë toho tázán.

8. UVEEJNENi SMLOUVY V REGISTRU SMLUV

8.1 Pro pIpad, e Zékon o registru smiuv stanovi povinnost tuto Smiouvu uverejnit v registru
smiuv, se Strany dohodly, e jeji uveejnénIv registru smiuv zajistI Poskytovatei, a to nejpozdéji
do 30 dni od uzavienI této Smiouvy a pine v souiadu s po±adavky Zékona o registru smluv.

8.2 Poskytovatei je povinen vypinit ye formuiãii pro uveiejnCni Smiouvy v registru smiuv adresu
datové schránky Piijemce, aby sprãvce registru smiuv mohi PiIjemci zasiat potvrzeni 0

uveiejnëni podie § 5 odst. 4 Zékona o registru smiuv.

8.3 Piijemce prohiauje, e Smiouva neobsahuje obchodnitajemstvi Piijemce a e bere na vèdomi
a souhiasi s tim, e Poskytovatei je oprãvnèn zneCiteinit ye Smiouvé pied jejim odeslánIm
správci registru smluv ty jejI Césti, které jsou die Zékona o registru smiuv vylouCeny z
uveiejnënI, a to zejména ty jejI Cásti, které obsahujI osobni üdaje zamëstnancO Ci jinch
pracovn ikii Poskytovatele nebo obchod nI tajemstvi Poskytovatele.

8.4 PiIjemce je oprávnen tuto Smiouvu uveiejnit v registru smluv jediné v pilpade, e Poskytovatel
jejI uveiejnéniv registru smiuv nezajistisám ye ihOté ujednané v Clénku 8.1; vtakovém piIpadë
je ale PiIjemce povinen:

(a) zneCiteinit ye SmiouvC pied jejIm odeslénim správci registru smiuv ty jejI Césti, které jso
die Zékona o registru smiuv vyiouCeny z uveiejnëni, a to zejména ty jejI Césti, které
obsahujI osobnI üdaje zaméstnancCi Ci jinch pracovnIki Poskytovateie nebo obchodnI
tajemstvI Poskytovateie, o jeho zneCiteinèni Poskytovatei pIsemnë Ci e-maiiem poádai
Ci poáda Piijemce;

(b) uveiejnit tuto Smiouvu v registru smluv pouze v takové podobC, kterou Poskytovatei
piedem pIsemné Ci e-maiiem odsouhiasi; a

(c) vypinit ye formuiáii pro uveiejnénI Smiouvy v registru smiuv adresu datové schránky
Poskytovateie, aby správce registru smiuv mohi Poskytovateii zasiat potvrzeni o
uveiejnéni podie § 5 odst. 4 Zékona o registru smiuv.

8.5 UjednénI tohoto Ciánku 8 se pouijI mutatis mutandis take na uveiejnéni jakéhokoii dodatku
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k této Smiouvé v registru smluv.

8.6 Pokud Zákon o registru smluv nestanovi povinnost tuto Smiouvu uverejnft v registru smluv,

tento Oiánek 8 se nepouije.

9. KOMUNIKACE STRAN

9.1 Jakékoliv oznámenI, sdêlenI nebo dokument, kter ma b9t doruãen podle této Smlouvy, mOe

b9t pIsluné Stranë doruëen (i) osobnë, kur9rem, doporuenou potovnI zásilkou Oi

prostednictvIm elektronického nástroje die volby Objednatele a (ii) take e-mailem

(eiektronickou potou) v prIpadech, kdy to Smiouva pripoutI. Komunikace e-mailem je mezi

Stranami pIpustná take (i) v prIpadë, e tato Smlouva pro komunikaci mezi Stranami

nestanovI ±ádnou zvlátnI formu a (ii) pro vylouOenI pochybnostI, v pIpadë, ±e elektronick9

nástroj zvoien9 Objednatelem vyuívá pro doruOovánI e-mail. KontaktnI üdaje Stran tvoI

prIlohu 6. 1.

9.2 Kadá Strana pIsemnë Oi e-maiiem oznámI bez zbyte6ného odkladu druhé Stranë jakékoliv

zmèny kontaktnIch üdajCi uvedench v prIloze 6. 1; doruëenIm tohoto oznámenI druhé Stranë

dojde ke zmèné kontaktnIch üdajO dotèené Strany bez nutnosti uzavrenh pIsemného dodatku

ke Smiouvé.

10. ODSTOUPEN1 OD SMLOUVY; ZRUSEN1 GRANTOVE CINNOSTI

10.1 Kterákoli Strana je oprávnëna odstoupit od této Smiouvy pIsemn9m oznámenIm doru6enm

druhé Strané v pIpadech stanovench zákonem, zejména v pIpadè podstatného poruenI

této Smiouvy druhou Stranou. PrIjemce tuto Smlouvu podstatn9m zpOsoben poruI zejména

tIm, e poruI povinnost:

(a) pouIt Grant v9hradnè za üöelem ujednanm v Oiánku 3 a v souladu s podmmnkami

stanovenmi touto Smiouvou; nebo

(b) umoThit Poskytovateli zkontroiovat, zda PrIjemce ádnë spinil povinnosti ulo±ené mu

touto Smlouvou a poskytnout mu zãznamy a doklady ye smyslu ëlánku 6.1.

10.2 Poskytovatei je dale oprávnën odstoupit od Smiouvy pIsemn9m oznámenim doruOenm

PrIjemci pred zapoãetIm Grantové ëinnosti (zejména odborné akce) v pIpadë, ±e vyjde najevo,

±e poskytnutI Grantu by bylo v rozporu s právnImi pedpisy, Etickm kodexem AIFP anebo

internImi smërnicemi Poskytovatele.

10.3 OdstoupI-li kterãkoli Strana od Smiouvy,je PrIjemce povinen do 10 dnIod doruëenIoznámenI

o odstoupeni pisluné Stranë vrátit Poskytovateli Grant v pine v9i.

10.4 Dojde-li k predoasnemu zruenh Grantové Cinnosti (zejména odborné akce) jetë peed jejim

zapoOetIm, tato Smiouva se ruI a PrIjemce je povinen do 10 dni od zruenI Grantové Cinnosti

vrátit Poskytovateli Grant v pine v9i.

11. ROZHODNE PRAVO A IIEENi SPORU

11.1 Tato Smlouva se rIdI a bude vykládána v souladu s právnIm radem Oeské republiky, zejména

ObOanskm zékonIkem.

11.2 Vekeré prIpadne spory vzniklé z této Smlouvy anebo v souvisiosti s ni budou reeny smirnou

cestou. Pokud Strany nevyreI jakkoiiv spor smIrnou cestou do 30 dnO od zapoCeti sporu,

bude takov spor vOetnë otézek platnosti, vkladu, realizace Ci ukonOenI pray vznikl9ch ze

Smiouvy reen vëcné a mIstnë prIsiun9m Cesk9m soudem, a to die sIdla Poskytovatele, Ieda2e

právnI predpisy stanovi prislunost v9iuOnou.
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12. ZAVERECNA UJEDNANI

12.1 Tato Smiouva nabvá üinnosti dnem jejIho podpisu poslednI ze Stran; podiéhá-Ii vak tato
Smiouva uveejnènI v registru smiuv, nabvá üOinnosti die ustanovenI Zákona o registru
smluv.

12.2 Tato Smiouva obsahuje üplnou dohodu Stran ye vèci predmëtu této Smiouvy a nahrazuje
vekeré ostatnI pIsemné ãi üstnI dohody uzavené Stranami ye vèci pedmétu této Smiouvy.

12.3 Strany ujednaiy uzavenItéto Smlouvyv pIsemné formë. Tato Smiouva mCie b9t ménëna nebo
zruena, pokud nenI ye Smiouvë uvedeno jinak, pouze pIsemnè, a to v prIpadè zmën Smiouvy
OIsiovanmi dodatky, které musI bt podepsány oprávnèn9mi zãstupci obou Stran na jedné
Iistinë.

12.4 Pro pIpad uzavIránI této Smiouvy a dodatkO k nI Strany vyluOuji apiikaci ustanovenI § 1740
odst. 3 Oböanského zákonIku, které stanovI, e smiouva je uzavena i v pipadë, e mezi
stranami nebylo dosaeno üplné shody projevu vOle o jejIm obsahu.

12.5 PrIjemce prohiauje, e se podrobnè seznámii s povinnostmi, které mu vypI’vajI z této
Smiouvy, a s dOsledky, které zpOsobI jejich prIpadné nesplnènI. V tomto kontextu Strany
v9slovnè vyluOujI aplikaci ustanovenI § 1799 a § 1800 ObOanského zákonIku, která upravujI
odkazy na obchodnI podminky ye formulárovch smlouvách, definujI nesrozumitelné nebo
zvlátë nevhodné doioky a podmInky jejich platnosti, na tuto Smiouvu.

12.6 Strany se dohodly na vylouOenI aplikace jak9chkoli veobecnch podminek nebo jin9ch
obdobn9ch podmInek PrIjemce, a to i v pIpadë, ±e PIjemce jakékoii své veobecné nebo jine
obdobné podminky uvede nebo na në odkáe v jakémkoli svém oznámenI Oi sdèieni.

12.7 Strany se v9siovnè dohodly, e PIjemce nenI oprávnën postoupit jakékoii své pohledávky z
této Smiouvy, ani tuto Smiouvu samotnou, tretI osobè bez predchozIho pIsemného souhiasu
Poskytovateie, a to ani ëásteönë, ani takové pohledávky jakkoli zastavit.

12.8 Je-li nebo stane-li se jakékoli ujednánI této Smiouvy zdánliv9m, neplatnm Oi
nevymahateinm, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnIch ujednánI této
Smiouvy. Strany se zavazuji nahradit zdãnlivé, neplatné nebo nevymahatelné ujednéni novm
ujednánim, jeho znëni bude odpovidat Umyslu vyjadrenému pOvodnIm ujednánIm a touto
Smlouvou jako celkem.

12.9 Strany prohIaujI, e jsou zpOsobilé uzavrft tuto Smiouvu, e zIskaiy vekerá potrebna povolenI
a souhiasy k podpisu této Smiouvy a k pinënI povinnostI z ni vypivajIcich, a tato povoleni a
souhiasy jsou platné a üOinné v piném rozsahu.

12.10 Tato Smiouva je vyhotovena ye dvou stejnopisech, z nich kadá Strana obdrI p0 jednom
vyhotovenI. V prIpadé, e je tato Smiouva podepisována elektronicky, kadá ze Stran obdri
jejI shodné eiektronicky podepsané vyhotoveni.

12.11 Nedulnou souOãstI této Smiouvy jsou nãsledujIcI prilohy:

(a) prIloha O. 1 — Kontaktni üdaje Stran;

(b) prIioha O. 2 — ádost o Grant;

(c) prIloha O. 3— MaximáInive nékiadO na pohotëniZdravotnickch odbornikO;

(d) prIioha O. 4 - Podminky pro oddèieni vyuitI Grantu od poskytovan9ch slu±eb.

12.12 V prIpadè rozporO mezi znënIm Smiouvy samotné a znënIm jejIch priloh ma prednost znëni
Smiouvy samotné.
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* * *

Podpisová strana následuje.
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Datum:

Jméno:

Fun kce: na základè pine maci

PODPISOVA STRANA

Strany tImto vyslovnë prohIaujI, ze si tuto Smiouvu pied jejim podpisem peãetIy, ze byla
uzavIena p0 vzájemném projednánI a ze vyjaduje jejich pravou a svobodnou vüli, na dükaz
ôeho piipojujI nIe své podpisy.

Nemocnice Teplice o.

Datum:

ROCI

Jméno: MUDr. Tomá Hrub9

-10- 2021

Funkce: reditei zdravotnI péCe oz •unkce: jednatel

13 -10-2021
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Pñ1LOHA . 1

KONTAKTN1 UDAJE STRAN

KONTAKTN1 UDAJE POSKYTOVATELE:

ROCHE s.r.o.

PotovnIadresa: Sokolovská 685/136f, 18600 Praha 8, Oeská republika

KontaktnI osoby:

jméno:
e-mail:
tel:

jméno:
e-mail:
tel:

Dotazy ohledné Kodexu transparentnI spolupráce:

e-mail:

2. KONTAKTNI UDAJE PiI1JEMCE:

Nemocnice Teplice o.z.

KontaktnIosoby:

jméno:
e-mail:
tel:

jmAno:
e-mail:
tel:
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PiLOHA . 2

ZADOST 0 GRANT

ádost o grant
jj2Ne ooicke oddéleni aMScentrumNemocrceT1ka.s

lO: 25488627

DIC: CZ25488627

Sidio:Duchcovsk 53, 415 29 Teplice

Bankovni et adatele o grantIdarSOB,as. Usti nad Labem
L ütu: 216686400/0300

Kontaktni osoba ±adatele (pro jednánl): l

E-mail, telefori
Webová stránka: www kzcr eu

Osaba opràvnén jednat za ±adatele (pro uzaveni smiouvy):

Kontaktni osoba RS centra:

Poet ëlenCilzamèstnancu 7

Pacientská organizace: ANe

(Pakud eno poWaãujie prosim nth k bodu 2 Lh5i grarnu pro poccntské organizace)
(Pokud ne pkrattIe r,ito k bodu 1. ..Uce1 grantu pro mdicinskó ieIyi

Pokud ide o pacientskou organizac, uvedte prosim poet ieniIpactentu
Nadani fond: Ao1Ne

1. Ual grantu pro medicinaké áëeIy: (vyberte pouze jedno pole)

2. Uel grantu pro paclentské organizace: (vyberle pouze jedno pole)

VytMte proskn tOrmu1? 3dos,tL V pNpadL le n&tery dj eni pro V4 l3dost reevnt1 uvedte prom do phs1unè
k&onky N/A. V p?fp.dö nedostatiw mk*.. w foirnuW1 proskn uvede dW In1otmce v p?oze kterou zaete spdu
s Ihdosti V piish4nê kolonce fdosti ra pfllohu odkaft..
Uvete :fv ebo obchodnI&rnu die dijô 1 veejrho

3 Zasrtnte pisuSrou vrtt.
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Jaké % z ceIkovch nákiadi na pojekt potadujete od spolenosti Roche formou grantu

Uvedte.zdapojektojehopodporujeádáno. podporuji (finann1m vèa9mpénim
rebo jinak) i dali subjekty (popiipadé zda je ádàno o podponi pn’ch subjektii):

aktivity (die platné grantové direktivy spoenosti Roche neni mo±nê podpoit grant

obsahujici volnoasové aktvity) a zda jsOu brazeny astniky zvtâf:
:

Potvrzujerne, e poadovaná ve grantu piedstavuje mene ne planovaneho 30% roniho
rozpotu/pf1jmu ±adatele v roce, kdy se aicce koná.
ANO

____ ___ _____

Souhiasime s tim. aby smiouva byla v Regastru smluv zveejnena ROCHE s.ro.
ANcY’ ‘

_________ ___

Gestné prohlaujeme, ±e ±adatel ani jh zanièstnanci nejsou ye sttetu zájmü v souvislosti
a grantern, ktery je piedmétern této ádosti, ani v souvislosti a projektern. na ktery m b9t
grant po*4it.
ANO

____ _______ _________ _____

Datum: 7.9.2021

Podps adatele’

1Zde mete uvést vechny osoby. které se budou na eeni grantu podflet, ale nemusite.

Povinné pillohy:

1) Pñloha: ,,Razpoet projektu

2) Pifloha V’roni zpãva za piedchozi rok (do 30. 6. 2020 zprava z roku 2018. od 1. 7.

2020 zpráva z roku 2019). pokud 3i nebyla dodána a pedchozl grantovou ±ádostI.

1 3) P1Ioha: Zâvérené zprãvy za pl*edchozi projekty. které Roche podpoñl, pokud nebyty

dodany pied zaslánim nove grarttové ±ádosti.

‘Prferována ,e pocpora ,‘ ped, ky ROO4E s.r.a, neni jedinyrn stbjktem poskytujm podøonj.
‘Pm jd(trii ,ootthtw prrirn. za1krtnte tote pol1k.
• Pro ,y3dteri souNa,u profrr, za4&rtnte tote polIko.

Pouze o prv’1c4 osoby, )ejIcM sn’iouvy pod3aj4 zveejnêniv Rt1strj poe zákona L 340/20Th Sb
° Pro 4den( souh1as proslrne, xa*rtrête toto po)i&o,
“U’ed’te jmëno, pHmen1 a funkcJ pracovn ta ewby, ter podeps1e 2idon za dtee. Lado musi b
pod.ps4na osobou, kter4). oprévna za Iadat.1. v této vcl lednat,

ádostgrant_13. 1. 2020
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Název projektuleventu:

DiII aktrvity a asov prübéh projektu, pro kter ma bt grant vyut a/nebo detailn4 program
vdIdvdci dkce.

Oekávaná cilová skupirta

Oekávan’ piThos, tj. zdrvodnéni potfebnosti a spoieenské prospénosti (pro pacáenty i
zdravotnické odbomiky, obecné pro védecké poznáni apod)

Detadnirozps nâk1adi (poIokov9rozpoEt)pco)ektu:

(Uvecfte vekeré polo±ky, které budou hrazeny z grantu, vetné Informace, zda se jedná o
odhad. nebo ji potvrzenou nabldku dodaateIe)

Pro usnadnéni prosim vyuijte pillohu . 1: Rozpoet projektu’ a pfiio±.te ji k ±âdosti pñ
odesilàni.

Celkové náklady proektu:

Ve po±adovaného grantu: 207945,76

4Uvde pouze v pilpadê, leje sponzo.itviUdno pto 6Iy podpor akce.
PoyoIen kategoie ubytovac{ch zaizeni- kategorie Tourist • (1 hvzdiôca), Kategoie Standard (2

hvézdtky), Kategorie Komfort (3 hvé2dI&), Kategorie First Class .m (4 hvêzdi&y)

ãdostgrant_13. 1. 2020
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Pñ1LOHA C. 3

MAXIMALNI VYSE NAKLADU NA POHOTENi ZDRAVOTNICKYCH ODBORN1KU

1. POHOSTEN1 POSKYTOVANE v CESKE REPUBLICE

PohotënI nabIzené nebo poskytované Zdravotnickm odbornIkOm v souvislosti s odbornou akcI v
Oeské republice nesmI pekroOit Oástku 3.000 Kë (vetnë DPH) na odbornIka za jeden den za
jIdlo a pitI(maximálnë 1.500 Kã za obéd a 1.500 Kã za veeñ). PohotënIsmI btv piném rozsahu
poskytnuto pouze v pIpadè, e program zahrnuje minimélné 6 hodin vëdecké OinnostL Pokud
program zahrnuje méné ne± 6 hodin védecké Oinnosti, limit nesmI prekroeit ãástku 1500 IKe za
pohoténI.

Náklady na pohoténI v Oeské republice üOtované v cizI mënè je nutné pepoOIst na Oeskou menu
die aktuálnIho kurzu CNB stied tak, aby vsledná Cástka neprekroeila 3.000 KO.

2. POHOSTENI POSKYTOVANE MIMO CESKOU REPUBLIKU

Nesdéll-li Poskytovatel PrIjemci pIsemné Ci e-mailem jin9 limit, piatI, e pohoténI nabIzené nebo
poskytované Zdravotnick9m odbornIkiim v souvisiosti s odbornou akcI mimo Oeskou republiku
nesmI prekroOit Oãstku 150 EUR (vëetnë DPH), resp. jejI ekvivalent v pflsiuné méné, na
odbornIka za jeden den za jIdlo a piti (maximálnè 75 EUR za obëd a 75 EUR za veeii).
PohotënI smI b9t v piném rozsahu poskytnuto pouze v pilpadé, e program zahrnuje minimáiné 6
hodin vCdecké Cinnosti. Pokud program zahrnuje méné ne 6 hodin vCdecké Cinnosti, limit nesmI
prekroeit Oástku 75 EUR za pohotënI.

3. SPOLECNE USTANOVENI

Ve uvedené limity na pohoténIzahrnujIjIdlo, népoje, spropitné a DPH za jednoho Zdravotnického
odbornIka.

* **
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Pñ1LOHA . 4

PODM INKY PRO ODDELENI VYUZITI GRANTU OD POSKYTOVANYCH SLUZEB

Pro UOely této Smiouvy se za dostateOné oddélenI organizaOnIho ütvaru PrIjemce pñjImajIcIho a
vyuIvajIcIho Grant od organizaOnIho Utvaru PIjemce poskytujIcIho sluThy Poskytovateli (tzv.
,,Firewall Policy”) povauje oddëlenI zamëstnancCi Oi jinch (spolu)pracovnIkO PIjemce zajifujIcIch
vyuitI Grantu od zamëstnancO èi jinch (spolu)pracovnIkO PIjemce zajifujIcIch poskytovánI slueb
Poskytovateli. ,,Firewall Policy” je soubor opatrenI PIjemce, implementovanch za üOelem ádného
oddèlenI pIsIun9ch organizaOnIch ütvarCi PIjemce, které zahrnuje organizaOnI oddélenI, oddéleni
vyuIvan9ch informacI, jako± i informacI, jimi zamèstnanci Oi jinI (spolu)pracovnIci PIjemce
disponujI, a splñuje tyto charakteristiky:

1. Firewall Policy je implementována pred zahájenIm vyuIvanI Grantu;

2. oddèlenI zamëstnancO a jinch (spolu)pracovnIkO PrIjemce je zejmé z organizaënIho radu
PIIjemce;

3. skuteOná organizaOnI pravidla PrIjemce umoñujI rádné oddéleni zamèstnancO a jinch
(spolu)pracovnIkO a jejich OinnostI;

4. vnitnI komunikace PrIjemce odráI principy Firewall Policy; a

5. v principech Firewall Policy jsou dotOenIzamëstnanci ajinI(spolu)pracovnIci PrIjemce radnë
prokoleni.
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