Darovací smlouva
Dárce:
Lundbeck Česká republika s.r.o.
se sídlem: Bozděchova 1Ř40/7, 150 00 Praha 5
IČ: 256621Ř0
DIČ: CZ256621Ř0
zapsána v obchodním rejst íku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 5ř105
zastoupená: PharmDr. Helena Rösslerová, MBA

RK-04-2018-12, př. 1
počet stran: 3

Obdarovaný:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
se sídlem (bytem): Vrchlického 5ř, 5Ř6 33 Jihlava
IČ (rodné číslo): 00090638
DIČ: CZ000090638
Zastoupená: MUDr.Lukáš Velev, MHA, editel
Dárce se tímto zavazuje bezplatně p evést obdarovanému do vlastnictví níže uvedený dar a
obdarovaný tento dar p ijímá.
Vymezení daru (popis): Finanční dar
v ceně: 50.000,-Kč
číslo účtu: 86-2774400277/0100
VS: 414230
Účel poskytnutí daru dle účelu vymezeného v § 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmu,
ve znění pozdějších p edpisů:
Finanční příspěvek na vzdělávání lékařů.
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 za ízení se členy AIFP, p ijala v souladu s iniciativou
Komise EU nazvanou Etika a transparentnost ve farmaceutickém odvětví, Kodex upravující
zve ejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a
zdravotnickým za ízením. Z důvodu uvedeného v p edcházející větě, souhlasí Obdarovaný
s tím, že je Dárce oprávněn dle svého rozhodnutí zve ejnit údaje týkající se identifikace
Obdarovaného tj. jeho názvu, sídla, adresy pracoviště a identifikace poskytnutého plnění - Daru.
Zve ejnění bude probíhat v rámci elektronické centrální platformy zajišťované AIFP, a to po
dobu 3 let od prvního zve ejnění. Uvedené údaje budou dále uchovány po dobu 5 let
následujících po uplynutí 6 měsíců následujících po roce, ve kterém bylo plnění dle této smlouvy
poskytnuto. Obdarovaný souhlasí, že může být Dárcem požádán o verifikaci výše uvedených
údajů určených ke zve ejnění, a to písemnou formou včetně elektronických prost edků.
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Datum poskytnutí daru:
Obdarovaný se zavazuje, že dar použije výhradně k výše stanovenému účelu. Dárce je oprávněn
od této smlouvy odstoupit a požadovat vrácení daru v p ípadě, že obdarovaný v rozporu s touto
smlouvou použije dar k jinému než stanovenému účelu.
Dárce potvrzuje, že na základě této smlouvy nevzniká obdarovanému jakákoliv povinnost odběru
nebo podpory p edepisování p ípravků dovážených a distribuovaných dárcem.
Tuto smlouvu je možné měnit jen písemnými dodatky.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V………………….., dne…………………..

V……………….., dne………………..

Lundbeck Česká republika s.r.o.
PharmDr. Helena Rösslerová, MBA
Country Manager

Obdarovaný
MUDr. Lukáš Velev, MHA
editel

Podpis:…………………………………….

Podpis:…………………………………….
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Schvalovací doložka
dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
S uzavřením této smlouvy mezi společností Lundbeck Česká republika s.r.o. a Nemocnicí
Jihlava, příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního účelového daru
ve výši 50 000 Kč na vzdělávání lékařů nemocnice, vyslovil souhlas Kraj Vysočina, a to
usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání dne …… 2018, č. ……../04/2018/RK.

