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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:EDCBA

D á r c e : B o e h r i n g e r I n g e l h e i m . s p o l . s r.o.
se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1

IČO: 48025976

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 14176,

zastoupená Andreou Goedert, jednatelkou a Vadimsem Belovsem, jednatelem,

(dále jen "Dárce")

na straně jedné

a

O b d a r o v a n ý : N e m o c n i c e [ihlava, p ř i s p ě v k o v á o r g a n i z a c e

Sídlem: Vrchlického 59, 586 33 ]ihlava

IČO: 00090638

Č.ú.: 86-2774400277 /0100

Zastoupená MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel

(dále jen "Obdarovaný")

na straně druhé

uzavírají tímto po zralé úvaze a ze svobodné vůle podle § 2055 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

a s přihlédnutím k § 20 odst. 8 zák. Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

D A R O V A C Í S M L O U V U

(dále jen "smlouva")

Článek 1

Dárce daruje Obdarovanému a Obdarovaný přijímá od Dárce finanční dar ve výši 70.359,- eZK

/sedmdesáttisíctřistapadesátdevětkorunčeských/. Částka bude převedena na bankovní účet obdarovaného

uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 14 ti dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 2

Dárce poskytuje dar výhradně pro účely nákupu mikroskopu eX33 Olympus pro plicní oddělení nemocnice

)ihlava.

Článek 3

Obdarovaný se zavazuje využít daru výlučně pro účely uvedené v této smlouvě. Obdarovaný se zvláště

zavazuje, že dar nebude použit pro soukromé účely, ať již jakéhokoliv zaměstnance či člena organizace

obdarovaného nebo jakékoliv třetí osoby. Obdarovaný se zavazuje doložit dárci doklady prokazující řádné

využití daru k dohodnutému účelu, pokud o to bude Dárcem do 6 měsíců od poskytnutí daru požádán. Pokud

Obdarovaný tuto povinnost nesplní nebo z poskytnutých dokladů bude vyplývat, že dar byl použit pro jiné než

dohodnuté účely, je Dárce oprávněný od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným

obdarovanému a účinným okamžikem doručení a Obdarovaný se zavazuje dar vrátit, a to do 14 dnů od

doručení oznámení Dárce od odstoupení od smlouvy.

Článek 4

1. Obdarovaný prohlašuje a zaručuje, že on sám, jeho zaměstnanci a zástupci budou jednat v plném souladu

s platnými právními předpisy, zejména těmi týkajícími se boje proti korupci ve všech zemích, v nichž

Obdarovaný působí. Stejně tak se Obdarovaný zavazuje postupovat v souladu s dobrými mravy a v rámci

zásad poctivého obchodního styku a zároveň se zdržet jednání, jež by mohlo být považováno za

pospichalova
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požadování, nabízení či přijímání neoprávněných výhod, prospěchu či benefitů v jakékoli podobě a
komukoliv, a to jak přímo, tak nepřímo.

2. Jakékoli porušení této části představuje podstatné porušení této smlouvy. Kromě jiných sankcí
stanovených zákonem a/nebo touto smlouvou může Dárce ukončit tuto smlouvu s okamžitou platností,
jestliže Obdarovaný poruší své povinnosti podle tohoto článku 4. Jestliže má Obdarovaný pochybnosti,

zda by určitým svým činem neporušil povinnosti podle tohoto článku 4, je třeba, aby se obrátil na Dárce a
své rozhodnutí o uskutečnění takového činu odložil, jinak se vystavuje možným následkům vyplývajícím z
porušení smlouvy a právních předpisů.

Článek 5

Smluvní strany berou na vědomí a Obdarovaný je tímto zároveň informován, že Dárce je členem Asociace
inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která za účelem zvýšení transparentnosti vztahů
zdravotnických odborníků se členy AIFP, tj. i s Dárcem, přijala v souladu s iniciativou Komise EU nazvané Etika
a transparentnost ve farmaceutickém odvětí Kodex upravující zveřejňování plateb a jiných plnění
farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením. Z důvodu uvedeného
v předcházející větě Dárce uvádí, že informace o daru poskytnutém na základě této smlouvy budou zveřejněny
v souladu Kodexem AIFP upravujícím zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností
zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením.

Článek 6

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě, že je nutné uveřejnit tuto smlouvu podle ustanovení
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv ("zákon o registru smluv"), je k jejímu uveřejnění povinen Obdarovaný.

2. Obdarovaný je v této souvislosti povinen nezveřejnit informace, které jsou předmětem obchodního
tajemství podle § 504 občanského zákoníku, nenHi to v daném případě v rozporu se zákonem o registru
smluv.

3. Obdarovaný je povinen uveřejnit smlouvu v registru smluv do 5 pracovních dnů ode dne jejího podpisu
oběma smluvními stranami. O zveřejnění je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dárce a
poskytnout mu k tomu odpovídající důkazy (např. identifikační číslo záznamu v registru smluv).

Článek 7

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva může být doplněna pouze na základě písemných, číslovaných a datovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku o nemožnosti
namítat neplatnost právního jednání pro nedodržení formy ujednané smluvními stranami se nepoužije.

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité. Současně smluvní strany prohlašují, že si
navzájem sdělily všechny informace, které považují za důležité a podstatné pro uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že podstatné změna okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřená, nezakládá
právo žádné ze smluvních stran domáhat se obnovení jednání o smlouvě ve smyslu § 1765 občanského
zákoníku.

5. Smluvní strany prohlašují, že si znění smlouvy přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po
vzájemném projednání dle jejich svobodné vůle a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho
připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

6. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s právní sílou originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.
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7. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí
občanským zákonfkem.

Boehringer I elheim, spol. s r.o
Andrea Go dert, jednatelka

Obdarovaný
MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel



 

Schvalovací doložka 

dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

S uzavřením této smlouvy mezi společností Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. a Nemocnicí 
Jihlava, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního účelového daru 
ve výši 70 359 Kč na nákup mikroskopu CX33 Olympus pro plicní oddělení 
nemocnice, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na 
zasedání dne …… 2017, č. ……../38/2017/RK. 
 

 

 




