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NEJIP00001U8
4:kl i0:~MLOUV A O PODPOŘE ÚČASTI NA VĚDECKÉM KONGRESU

uzavřená podle §628 a násl. zákona č. 4011964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
meZI

NP4 congress No. 165557, 181261
1. Společnost: Novartis s. r. o. Vendor: .

Sídlo: Gemini, budova B Internal Order: CA007GM045
Na Pankráci 17241129 Cost Center: CAA2336
140 00 Praha 4

DIČ: CZ 64575977 Převzal a ověřil:
IČ: 64575977 Schválil:
Bankovní spojení: Fortis Bank SAINV, pobočka Česká republika

č.ú: 064450-6003670007/6300
Jednající Martin Hudeček, Franchise Head Multiple Sc1erosis
Společnost zapsaná v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41352
(dále jen "Poskytovatel")

2. Společnost:
Sídlo:

Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
58633 Jihlava

IČ: .
DIČ: .
Jednající MUDr. Lukáš Velev
Společnost zapsaná v obch. rejstříku soudu v , oddíl , vložka

PREAMBULE
1. Příjemce je poskytovatelem zdravotních služeb a zaměstnává osoby oprávnene

předepisovat léčivé přípravky, tedy odborníky ve smyslu zákona o regulaci reklamy.
2. Příjemce má zájem na tom, aby si odborníci prohlubovali své znalosti a zlepšovali své

dovednosti, a to i prostřednictvím aktivní nebo pasivní účasti na odborných akcích,
jako jsou například vědecké lékařské a lékárnické kongresy.

3. Poskytovatel je ochoten nést podstatnou část nákladů na účast odborníků na takové
odborné akci bez toho, aby od Příjemce obdržel jakékoliv protiplnění.

I.
Podpora účasti na kongresu

1. Poskytovatel se zavazuje v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou
poskytnout Příjemci podporu účasti odborníků na vědeckém kongresu (dále jen
"Podpora"), a to formou úhrady následujících nákladů spojených s účastí odborníků -
zaměstnanců Příjemce na vědeckém kongresu s názvem/tématem Chracot 2013
konaném v Baveno, Italie v termínu 28.-30.11.20 13 (dále jen "Kongres")

Doprava do místa konání Kongresu
Přiměřené ubytování po dobu trvání Kongresu
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Registrační poplatek
Náklady na ubytování a případnou stravu odborníka bude Poskytovatel hradit jen v
přiměřené výši a to tehdy, pokud vznikly za ubytování a stravu během trvání
Kongresu, nebo 24 hodin před jeho zahájením nebo po jeho skončení.

2. Náklady dle předchozího odstavce budou Poskytovatelem uhrazeny přímo příslušným
třetím stranám a příslušná práva spojená s účastí na Kongresu, která Poskytovatel za
tuto úhradu získá, budou Poskytovatelem bezúplatně postoupena Příjemci k jejich
uplatnění Příjemcem, a to na účely zdravotnické a vzdělávací ve smyslu §20 zákona č.
58611992 Sb., v platném znění.

3. Postoupení práv spojených s účastí na Kongresu je účinné ke dni předání dokladů
potřebných k jejich uplatnění Příjemci. Poskytovatel předá Příjemci doklady potřebné
k uplatnění těchto práv poté, kdy takové oprávnění nabude, nejpozději však do 5
pracovních dní před konáním Kongresu. Pokud Poskytovatel takové oprávnění
nenabude ani do 5 pracovních dní před konáním Kongresu, pak tato smlouva bez
dalšího zaniká. Zánik této smlouvy podle tohoto ustanovení nezakládá právo na
náhradu škody ani jedné ze smluvních stran.

4. Poskytovatel se zavazuje přímo nebo prostřednictvím svého smluvního partnera
poskytnout Příjemci informaci o celkové hodnotě práv spojených s účastí na
Kongresu, která byla Příjemci dle této smlouvy postoupena, a to do 30 dnů po
skončení příslušného Kongresu formou e-mailové zprávy zaslané následující kontaktní
osobě: marie.brixova@novartis.com.

II.
Využití podpory účasti na kongresu

1. Příjemce je oprávněn použít Podporu pouze k zajištění účasti následující( ch) osob(y)
na Kongresu:
MUDr.Radek Ampapa

Příjemce prohlašuje, že odbornost nebo pole působnosti těchto osob souvisí s obsahem
konaného Kongresu. Pro účely plnění této smlouvy poskytne Příjemce Poskytovateli
potřebnou součinnost jakož i potřebné údaje o výše uvedených osobách, zejména pak
jejich data narození, bydliště a kontaktní údaje (včetně telefonu a emailu).

2. Příjemce a Poskytovatel společně a každý zvlášť prohlašují, že uzavření této smlouvy
ani poskytnutí Podpory není žádným způsobem podmíněno ani nesouvisí se žádným
závazkem či příslibem Příjemce či jeho zaměstnanců - odborníků k doporučování,
předepisování, používání, nákupu či výdeji žádných produktů, jež Poskytovatel
obchoduje.

3. Příjemce je povinen do 30 dní od skončení Kongresu Poskytovateli potvrdit a případně
na žádost Poskytovatele také prokázat, že Podpora byla použita v souladu s touto
smlouvou ajejími přílohami.

4. Smluvní strany souhlasí, že použití Podpory v rozporu s účelem definovaným touto
smlouvou nebo jejími přílohami nebo neprokázání použití Podpory ve lhůtě stanovené
vodst. 3 bude smluvními stranami pokládáno za hrubé porušení dobrých mravů
Příjemcem vůči Poskytovateli. V případě takového použití Podpory je Poskytovatel
oprávněn požadovat vrácení Podpory podle § 630 občanského zákoníku. Příjemce je
povinen vrátit Poskytovateli hodnotu Podpory do 30 dní od doručení výzvy k vrácení
Podpory.
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Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva nepodléhá žádnému režimu utajení, a že

kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu zveřejnit.
3. Aniž je dotčeno ustanovení čI. I. odst. 3 této smlouvy, tato smlouva nabývá platnosti a

účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Poskytovatel
Novartis s.r.o.

Martin Hudeček, Franchise Head
Ophtalmology

Příjemce
MUDr. Lukáš Velev
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Schvalovací doložka 

 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 

S přijetím peněžní podpory pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, k účasti 

zaměstnance na vědeckém kongresu Charcot 2013, Baveno, Itálie, od společnosti Novartis 

s.r.o., a to do výše 42 677 Kč, vyslovil souhlas Kraj Vysočina usnesením Rady Kraje 

Vysočina na zasedání dne 17. 12. 2013, č. ……../40/2013/RK. 




