
RÁMCOVÁ SMLOUVA

uzavřená v Praze mezi:

(1) společností Eli Lilly ČR se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, IČ: 64941132,DIČ: CZ64941132(dále
jen „společnost Lilly“) zastoupenou Mihou Klinem

a

(2) Migréna-help, spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, 104 00 Praha 10, IČ: 08691924 , DIČ: CZ08691924
(dále jen „dodavatel“) zastoupenou Mgr. Terezou Blažejovskou, DiS.

Společnost Lilly a dodavatel jsou dále společně označováni jako „strany“ a jednotlivě jako „strana“.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Eli Lilly and Company je skupinou výzkumných společností, mezi něž patří i společnost Lilly,
s celosvětovou působností, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem farmaceutických a veterinárních přípravků; a

VZHLEDEM K TOMU, ŽE společnost Lilly aktivně propaguje farmaceutické přípravky na českém trhu; a

VZHLEDEM K TOMU, ŽE dodavatel hodlá poskytovat na základě podmínek této smlouvy určité služby;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY na následujících podmínkách:

1 ROZSAH SMLOUVY

1.1 Sponzorování akcí

1.1.1 V souladu s podmínkami této smlouvy uspořádá dodavatel událost či akci s čistě odborným a vědeckým
účelem (dále jen „akce“) a umožní společnosti Lilly tuto akci sponzorovat na základě pravidel uvedených v
příloze A této smlouvy.

1.1.2 Dodavatel se zavazuje, že nebude bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lilly inzerovat její produkty
či služby. Dodavatel nebude za žádných okolností provozovat žádnou činnost, která by mohla být vnímána jako
propagace Rx léčivých přípravků distribuovaných společností Lilly široké veřejnosti nebo jako podílení se na
propagaci, která není v souladu se souhrnem údajů o přípravku (tzv. off-label reklama). Dodavatel zajistí, aby se
akce účastnily pouze osoby, které jsou oprávněny k tomu, aby jim byla adresována reklama na Rx léčivé
přípravky.

1.1.3 Obě strany společně prohlašují, že sponzorský příspěvek od společnosti Lilly je přiměřený a striktně omezen
na hlavní vědecký/odborný cíl události , a nesmí být použit k financování jakéhokoli společenského
programu/zábavy nebo k hrazení žádných nákladů, které nejsou povoleny příslušnými právními předpisy
a/nebo Etickým kodexem AIFP vykládaným v souladu s Principy pro sponzorování kongresů členy AIFP, zejména
nákladů na zábavu/rekreaci, nebo k financování osobních výhod, např. plánování cest nebo zajišťování
pohoštění pro účastníky akce. Dodavatel prohlašuje, že nepoužije sponzorský příspěvek od společnosti Lilly
způsobem a k účelu, který by byl v rozporu se zákonem.

1.1.4 Dodavatel prohlašuje, že sponzorský příspěvek poskytnutý společností Lilly nevyužije k žádnému účelu, který by
byl v rozporu se zákony nebo Etickým kodexem AIFP. Dodavatel zejména prorašuje, že souběžně s hlavním
odborným/vědeckým programem události nebude organizován žádný společenský program nebo zábava. Pokud
bude ve spojitosti s odborným setkáním organizován jakýkoli společenský program nebo zábava, bude to
transparentně oznámeno v program odborného setkání, včetně obsahu společenské části a podmínky vstupu na
společenský program. Pokud budou účastníci platit jakýkoli poplatek za vstup na společenský program/zábavu,
tento poplatek nesmí být hrazen z prostředků za registrační poplatky nebo jakýchkoli prostředků posktnutých
Lilly. Pokud bude společenský program/zábava sponzorována jakoukoli třetí stranou, toto sponzorství bude
transparentně zveřejněno a viditelně označeno obchodní značkou sponzora po celou dobu konání setknání a
společenského programu. Lilly má právo kdykoli ověřit platnost a správnost výše uvedeného prohlášení
Dodavatele. Nedodržení požadavků na toto prohlášení bude považováno za závažné porušení této smlouvy



podle odstavce 5.2.1 a opravňuje Lilly k ukončení této smlouvy s okamžitým účinkem. Pokud je smlouva
ukončena ze strany Lilly z tohoto důvodu, Lilly není povinna doplatit jakékoli dosud neuhrazené částky vyplývající
z této smlouvy a dodavatel je povinen okamžitě navrátit Lilly jakékoli prostředky uhrazené podle této smlouvy
před jejím ukončením..

1.1.5 Dodavatel bere na vědomí, že společnost Lilly je povinna dodržovat Etický kodex AIFP podle kterého musí být
všechny převody hodnoty zveřejněny, jak byly převedeny farmaceutickými společnostmi ve prospěch
zdravotnických zařízení (jak jsou tato zařízení definována v tomto Etickém kodexu AIFP) nebo případně
prostřednictvím takových zdravotnických zařízení ve prospěch jiných příjemců zveřejněna na webových
stránkách www.transparentnispoluprace.cz. Dodavatel, který není zdravotnickým zařízením (dále jen
„profesionální organizátor kongresů“), bere na vědomí, že podle Etického kodexu AIFP musejí být všechny
platby a jiná plnění poskytnutá farmaceutickými společnostmi profesionálnímu organizátorovi kongresů jako
příspěvek na pokrytí nákladů odborných akcí zveřejněny předepsaným způsobem, ledaže by příjemcem všech
nebo některých takových plateb či plnění byli jiní příjemci, přičemž tyto platby budou zveřejněny na webových
stránkách www.lekarskekongresy.cz. Z tohoto důvodu budou příslušné výše plateb a jiných plnění
poskytovaných ve prospěch dodavatele či jiných příjemců podle této Smlouvy zveřejňovány spolu se
jménem/názvem dodavatele v souladu s výše uvedenými požadavky. Aby se předešlo jakýmkoliv
pochybnostem, berou strany na vědomí, že se ustanovení této Smlouvy o obchodním tajemství, důvěrných
informacích nebo nezveřejňování neuplatní u informací, které musejí být zveřejněny podle Etického kod AIFP.
Dodavatel je povinen o tomto zveřejnění informovat také jiné příjemce plateb či jiných plnění podle tohoto
článku 1.1.5, a pokud mají být tyto platby a plnění obdrženy zdravotnickými odborníky, je povinen zajistit, aby
společnost Lilly získala jejich souhlas se zveřejněním konkrétních údajů na uvedených webových stránkách.

2 PLATBA

2.1 Poplatky

Společnost Lilly uhradí dodavateli příslušné poplatky v sazbě nebo výši a způsobem podle objednávky dle ceníku
uvedeného v příloze B, ledaže by konkrétní služba byla nabízena samostatně. Společnost Lilly není povinna
hradit vyšší částky, než jsou částky uvedené v příloze B, pokud se strany předem písemně nedohodly na jejich
zvýšení.

2.2 Výdaje

2.2.1 Strany souhlasí s tím, že všechny poplatky uvedené v příloze B zahrnují veškeré výdaje a že společnost Lilly
není povinna hradit žádné další výdaje, které sama neschválí.

2.2.2 Dodavatel není oprávněn uplatňovat žádné další výdaje, aniž by předem informoval společnost Lilly a získal od
ní pro příslušné výdaje písemný souhlas. Společnost Lilly může na základě vlastního uvážení požadovat, aby
dodavatel s ohledem na tyto položky využíval jejího poskytovatele služeb a získal tak výhodu v podobě
firemních slev.

2.3 Faktury

2.3.1 Dodavatel bude společnosti Lilly v souladu s přílohou B předkládat faktury, které by měly obsahovat číslo
objednávky společnosti Lilly (dále jen „objednávka“, „PO“), poskytnuté zároveň s objednávkou. Podpisem této
smlouvy bere dodavatel na vědomí, že faktura bez čísla objednávky nebude uhrazena.

2.4 Závazky vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty

2.4.1 Dodavatel se zavazuje, že společnost Lilly neprodleně vyrozumí o tom, že se stal nespolehlivým plátcem
daně, jak je definováno v § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH“).

2.4.2 Dodavatel se dále zavazuje plnit veškeré své závazky vyplývající ze zákona o DPH, především odvádět DPH
v odpovídající výši a v řádném termínu správci daně. Nesplní-li dodavatel své závazky a v důsledku tohoto
jednání se společnost Lilly stane ručitelem za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH, je společnost Lilly
oprávněna od dodavatele požadovat náhradu případné újmy a dodavatel je povinen tuto újmu nahradit.

2.4.3 Platba ve prospěch dodavatele bude provedena na účet vedený tuzemským poskytovatelem platebních
služeb, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 zákona o
DPH. V případě, že dodavatel takový účet nemá, nebude žádná platba ve prospěch dodavatele provedena, a
to bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy, dokud dodavatel tento účet nebude mít a neposkytne
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údaje o něm společnosti Lilly.

3 LICENCE, ODPOVĚDNOST A DŮVĚRNÉ INFORMACE

3.1 Licence dodavatele

Za účelem řádného plnění svých povinností podle této smlouvy je dodavatel povinen trvale uchovávat všechna
příslušná povolení státních orgánů, licence, schválení a oprávnění. Na základě písemné žádosti je dodavatel
povinen společnosti Lilly do tří (3) pracovních dnů předložit kopii platné licence. Společnost Lilly nenese
odpovědnost za porušení příslušných právních předpisů nebo nařízení, jejichž dodržování vyžadují příslušné
orgány, ze strany dodavatele.

3.2 Náhrada škody ze strany dodavatele

Dodavatel je povinen zbavit společnost Lilly odpovědnosti v souvislosti se všemi nároky, včetně nároků
uplatňovaných jinými osobami, které utrpěly újmu nebo ztrátu (škodu) v důsledku porušení této smlouvy nebo
příslušných právních předpisů ze strany dodavatele.

3.3 Důvěrné informace

3.3.1 Dodavatel a společnost Lilly berou na vědomí, že po dobu platnosti této smlouvy mohou obě strany získat od
druhé strany nebo jinak důvěrné informace.

3.3.2 Přijímající strana zachová naprostou mlčenlivost ohledně důvěrných informací, které obdrží od sdělující strany,
a nebude důvěrné informace zveřejňovat, rozšiřovat ani poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího
souhlasu sdělující strany.

3.3.3 Po uplynutí doby platnosti této smlouvy nebo po jejím vypovězení z jakéhokoli důvodu jsou dodavatel i
společnost Lilly povinni na žádost neprodleně vrátit druhé straně všechny tyto informace, tajemství nebo
know-how ve fyzické podobě, které mají k dispozici nebo pod svojí kontrolou.

3.3.4 Tyto povinnosti týkající se důvěrnosti informací a zákazu jejich použití platí po dobu 10 let od ukončení
platnosti nebo vypovězení této smlouvy. Výše uvedené povinnosti týkající se důvěrnosti informací a zákazu
jejich použití se nevztahují na informace, u nichž může přijímající strana doložit:

(i) že byly přijímající straně známy před jejich přijetím od sdělující strany, což lze doložit písemnými
záznamy;

(ii) že byly známy široké veřejnosti ještě před jejich přijetím od sdělující strany nebo se následně staly
veřejně známými, nikoli však vinou přijímající strany;

(iii) že jejich zveřejnění vyžaduje zákon.

3.4 Zákaz zveřejnění smlouvy

3.4.1 Nevyžaduje-li to zákon, dodavatel nesmí v souvislosti s touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu
druhé strany sdělit žádné informace žádné třetí osobě. Tento zákaz se vztahuje například na tisková
prohlášení, vzdělávací a vědecké konference, propagační materiály, podání státním orgánům a jednání s
věřiteli, investičními bankéři, veřejnými činiteli a médii.

3.4.2 Aniž by tím bylo dotčeno toto smluvní ustanovení, bere dodavatel na vědomí a souhlasí s tím, že informace o
odměně či jiných plněních poskytovaných společností Lilly dodavateli, který je organizací pacientů, dle této
Smlouvy může společnost Lilly zveřejnit na webových stránkách www.lilly-europe.eu. Zveřejněné informace
budou obsahovat zejména název dodavatele, stručné shrnutí akce, poskytované služby a odměnu uhrazenou
dle této Smlouvy.

4 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

4.1 Ochranné známky a obchodní názvy

Dodavatel ani jeho akcionáři nebo související či přidružené subjekty nesmí používat ochranné známky, obchodní
názvy ani jiné označení společnosti Lilly nebo práva k ochranné známce týkající se přípravku společnosti Lilly a
nesmí souhlasit s jejich používáním jinými osobami. Dodavatel má právo používat tyto ochranné známky pouze v
rozsahu uděleném společností Lilly v souvislosti s touto smlouvou a nesmí je používat po ukončení platnosti této
smlouvy. Používáním ochranných známek společnosti Lilly nevzniká dodavateli vlastnické právo k těmto známkám
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ani právní titul k jejich užívání.

4.2 Původní duševní vlastnictví

Obě strany si ponechávají práva, která vlastní nebo která jim byla udělena na základě licence před vstupem této
smlouvy v platnost nebo poté, ovšem bez ohledu na tuto smlouvu. Tato práva se podpisem či uzavřením této
smlouvy nepřevedou ani nezmění.

5 DOBA PLATNOSTI A VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

5.1 Doba platnosti smlouvy

5.1.1 S výhradou podmínek této smlouvy, které umožňují její dřívější ukončení, vstupuje tato smlouva v platnost
dnem uzavření a zůstává v platnosti až do 31.12.2025.

6 DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

6.1 Místní právní předpisy a zásady etického jednání

6.1.1 Dodavatel je povinen zajistit, aby při plnění svých povinností dle této Smlouvy vždy dodržoval veškeré
příslušné právní předpisy, včetně místních právních předpisů a směrnic o reklamě a propagaci, které se týkají
předepisování léčivých přípravků, včetně Etického kodexu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a
předpisu společnosti Lilly o etickém jednání se třetími stranami a souvisejících standardů.

6.1.2 Strany vzájemně prohlašují, že uzavření této Smlouvy není podmíněno žádnými implicitními ani výslovnými
ujednáními o zvýhodňujících rozhodnutích ve vztahu k předepisování či objednávání produktů společnosti Lilly
nebo o jakýchkoliv jiných rozhodnutích majících dopad na činnost společnosti Lilly, která by mohla být
ovlivněna, a to i nepřímo, dodavatelem, jeho zaměstnanci či partnery, a že na výše uvedené necílí ani s ním
není spojeno.

6.2 Definice

„Státní úředník“ znamená: (i) jakýkoli úředník nebo zaměstnanec: (a) vlády nebo jakéhokoli jejího oddělení nebo
agentury; (b) státem vlastněná nebo kontrolovaná společnost, instituce nebo jiný subjekt, včetně státem
vlastněné nemocnice nebo univerzity; nebo (c) veřejná mezinárodní organizace (jako je Organizace spojených
národů, Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Světová zdravotnická organizace)
nebo jakékoli jejich oddělení nebo agentura; (ii) jakákoli politická strana nebo funkcionář strany nebo kandidát na
veřejnou funkci nebo funkci politické strany; a (iii) jakákoli osoba jednající v oficiální funkci jménem kteréhokoli z
výše uvedených.

6.3 Dodržování protikorupčních právních předpisů
Dodavatel bude v souvislosti s touto Smlouvou dodržovat veškeré platné místní, národní a mezinárodní zákony,
předpisy a oborové kodexy upravující veřejné zakázky, konflikt zájmů, korupci nebo úplatkářství, včetně zákona
USA o zahraničních korupčních praktikách z roku 1977 (dále jen „FCPA“), ve znění pozdějších předpisů, a
jakékoliv právní předpisy přijaté za účelem realizace Úmluvy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(dále jen „OECD“) o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských
transakcích.

6.4 Zakázané jednání

Dodavatel v souvislosti s touto Smlouvou neprovedl, nenabídl, nedal, nepřislíbil a neschválil ani neprovede,
nenabídne, nedá, nepřislíbí a neschválí žádný úplatek, provizi, platbu nebo převod čehokoliv cenného, ať již
přímo nebo nepřímo, žádné osobě ani žádnému státnímu úředníkovi s cílem: (i) nezákonným způsobem ovlivnit
jakékoliv jednání nebo rozhodnutí takové osoby či státního úředníka nebo veřejného činitele, (ii) přimět takovou
osobu či státního úředníka, aby (a) učinil nebo opomenul jednání v rozporu se zákonnou nebo jinak
požadovanou povinnost nebo (b) opomenul jednání, jehož opomenutí by bylo porušením zákonné nebo jinak
požadované povinnosti, (iii) získat neoprávněnou výhodu nebo (iv) přimět takovou osobu či státního úředníka,
aby nezákonným způsobem ovlivnili jednání či rozhodnutí jakékoliv organizace, včetně jakékoliv vlády nebo
státního orgánu s cílem napomoci dodavateli nebo společnosti Lilly k získání či udržení si obchodních zakázek.
Dodavatel bude všechny své zaměstnance a subdodavatele informovat o tom, že takovéto zprostředkované
platby jsou zakázány.

Smlouva mezi ELI LILLY ČR, s.r.o a Migréna-help, Spojené hlavy, z.s.Strana 4 z 9



6.5 Obchodní sankce

Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré příslušné obchodní sankce a zákony a předpisy týkající se kontroly
vývozu, včetně, pokud jsou aplikovatelné, případných obchodních sankcí Spojených států amerických,
ukládaných Úřadem Ministerstva financí Spojených států amerických pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of
Foreign Assets Control) (31 C.F.R. část 501 a násl.), předpisů Spojených států amerických o správě vývozu
(15 C.F.R. část 734 a násl.) a obchodních sankcí a vývozních předpisů Evropské unie (zejména Nařízení Rady (ES)
č. 428/2009 (ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že on sám, jeho členové představenstva, výkonní vedoucí pracovníci, zástupci,
akcionáři ani žádná osoba, která má na dodavateli kontrolní podíl, nejsou (i) osobami, na které se vztahují
obchodní nebo finanční sankce podle zákonů a předpisů Organizace spojených národů, Spojených států
amerických, Evropské unie a jejích členských států, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska či
jakékoliv jiné jurisdikce, které se mohou vztahovat na [práva a služby] poskytované dle této Smlouvy, zejména že
nejsou osobami, které byly zařazeny na seznam speciálně určených státních příslušníků a dalších blokovaných
osob (Specially Designated Nationals and Other Blocked Persons) a konsolidovaný sankční seznam (Consolidated
Sanctions List) Úřadu Ministerstva financí Spojených států amerických pro kontrolu zahraničních aktiv, sankční
seznam Ministerstva zahraničních věcí Spojených států amerických pro kontrolu nešíření zbraní hromadného
ničení (Non-Proliferation Sanctions Lists), seznamy finančních sankcí OSN (UN Financial Sanctions Lists),
konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů podléhajících finančním sankcím EU (Consolidated List of Persons,
Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions) a konsolidované seznamy cílů finančních sankcí
Ministerstva financí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK HM Treasury Consolidated Lists of
Financial Sanctions Targets), (ii) osobami registrovanými nebo majícími sídlo na území, které podléhá komplexním
sankcím Spojených států amerických (každé jednotlivě „Území, na které se vztahují sankce“) (v současné době se
jedná o Kubu, Írán, Krym, Severní Koreu, Sýrii a Venezuelu, ale seznam se může kdykoliv změnit), nebo
založenými podle právního řádu takového území nebo (iii) osobami přímo či nepřímo vlastněnými nebo
ovládanými takovými osobami (společně dále jen „Zakázané osoby“). Dodavatel dále prohlašuje a zaručuje, že
bude Lilly neprodleně písemně informovat v případě, že by se on sám nebo kterýkoliv jeho člen představenstva,
výkonný vedoucí pracovník, zástupce, akcionář nebo jakákoliv osoba mající na dodavateli kontrolní podíl stala
Zakázanou osobou nebo že by se jedna či více Zakázaných osob staly přímým nebo nepřímým majitelem či
ovládající osobou dodavatele.

6.6 Žádosti o informace

Dodavatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby vyhověl žádostem o poskytnutí informací, včetně
vyplnění dotazníků a zodpovězení konkrétně formulovaných otázek v rámci auditů, a tak umožnil společnosti
Lilly zajistit dodržování všech příslušných právních předpisů, včetně protikorupčních, a této Smlouvy.

6.7 Spravedlivá tržní hodnota

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré odměny, které vyplatí společnost Lilly, byly stanoveny
v dobré víře na základě korektních jednání a představují spravedlivou tržní hodnotu činností prováděných
dodavatelem. Dodavatel prohlašuje, zaručuje a potvrzuje, že veškeré odměny, které vyplatí společnost Lilly, jsou
v souladu s jeho obvyklými cenami účtovanými za provádění obdobných zadání třetím stranám. Dodavatel
potvrzuje, že jakákoliv kompenzace nebo výhody obdržené v souvislosti s touto smlouvou nejsou určeny k
ovlivnění jakéhokoli rozhodnutí dodavatele nebo zahrnujícího dodavatele ohledně předpisu, výběru, úhrady, cen
nebo přístupu k produktům Lilly, nebo jinak týkající se probíhajících nebo budoucích obchodů Lilly. Dodavatel
dále potvrzuje, že dodržel a bude dodržovat všechny platné zákony a požadavky, aby informoval zaměstnávající
instituci Dodavatele, nadřízeného nebo jiný subjekt podmínky této smlouvy, případně včetně služeb, které má
dodavatel poskytovat, a jakékoli platby nebo další výhody, které má společnost Lilly poskytovat.

6.8 Výdaje

Jakékoliv proplatitelné výdaje vzniklé během plnění této Smlouvy musejí být jednoznačně doloženy a
předloženy společnosti Lilly spolu s jakýmikoliv případnými doklady a podkladovými záznamy. Společnost Lilly
neproplatí žádné výdaje bez příslušné dokumentace.

6.9 Subdodavatelé a zástupci

Dodavatel se zavazuje, že v souvislosti s touto Smlouvou neangažuje žádné subdodavatele, zástupce ani
zprostředkovatele bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lilly. Pokud společnost Lilly takový souhlas
udělí, uzavře daný subdodavatel, zástupce nebo zprostředkovatel předtím, než bude jakkoliv angažován v
souvislosti s touto Smlouvou, s dodavatelem písemnou dohodu, ve které se zaváže dodržovat veškeré příslušné
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právní předpisy, včetně protikorupčních, a plnit povinnosti stanovené v tomto článku 6.9 Smlouvy.

6.10 Oznámení o kontrolách

Dodavatel bude společnost Lilly neprodleně informovat o jakékoliv státní nebo regulatorní kontrole, auditu či
inspekci svého zařízení, procesů nebo výrobků, která se může týkat předmětu této Smlouvy. Dodavatel seznámí
společnost Lilly s výsledky jakékoliv takové kontroly, auditu nebo inspekce. Společnost Lilly bude mít možnost
poskytnout dodavateli součinnosti při reakci na takovou kontrolu, audit nebo inspekci.

6.11 Přesnost knih a záznamů / Součinnost při činnostech v rámci kontrol

Dodavatel se zavazuje, že během doby trvání této Smlouvy a po dobu pěti (5) let po jejím skončení povede v
souvislosti s ní přesné a úplné záznamy. Dodavatel se dále zavazuje, že bude provádět odpovídající vnitřní
kontrolní opatření. Dodavatel předloží společnosti Lilly nebo jí určené nezávislé straně ke kontrole příslušné
dokumenty, aby doložil splnění tohoto požadavku, a to na žádost společnosti Lilly.

6.12 Součinnost při vyšetřování

Dodavatel se zavazuje spolupracovat v dobré víře při vyšetřování rozsahu jakýchkoliv možných porušení právních
předpisů v souvislosti s touto Smlouvou.

6.13 Právo na sdělení informací

Společnost Lilly může kdykoliv bez toho, že by to oznámila dodavateli, sdělit informace týkající se možného
porušení právních předpisů nebo existence či podmínek této Smlouvy, včetně ustanovení o odměněstátnímu
orgánu nebo komukoliv, o kom společnost Lilly rozhodne, že má oprávněnou potřebu tyto informace znát.

6.14 Porušení a ukončení Smlouvy

6.14.1 Dodavatel souhlasí s tím že porušení tohoto článku 6 Smlouvy bude považováno za podstatné porušení této
Smlouvy a že společnost Lilly může okamžitě uplatnit veškeré opravné prostředky dostupné na základě
právních předpisů a podle ekvity, včetně ukončení této Smlouvy, pokud se bude v dobré víře domnívat, že se
dodavatel dopustil porušení některého ustanovení tohoto článku 6 Smlouvy.

6.14.2 Pokud bude tato Smlouva ukončena v souladu s tímto ustanovením 6.15, může se společnost Lilly domáhat
proplacení nebo vrácení jakýchkoliv poplatků, jiné kompenzace či náhrady výdajů, které Lilly zaplatila
dodavateli, a dodavateli již podle této Smlouvy nebudou náležet žádné další částky.

6.14.3 Dodavatel se zavazuje chránit, odškodnit a bránit společnost Lilly proti veškerým nákladům, škodám, ztrátám,
závazkům, výdajům, rozsudkům, pokutám, narovnáním a jiným částkám jakékoliv povahy, včetně přiměřených
nákladů právního zastupování, vyplývajícím z jakéhokoliv přímého či nepřímého porušení tohoto článku 6
Smlouvy dodavatelem.

7 OSTATNÍ

7.1 Ochrana osobních údajů

7.1.1 V souvislosti s podpisem Smlouvy zpracovává dodavatel osobní údaje jako správce. Dodavatel je povinen
zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními této Smlouvy a pro účely jejího plnění. Dodavatel
je povinen dodržovat veškeré příslušné platné právní předpisy a nařízení o ochraně osobních údajů, případně
předpisy, které některé z nich upravují či nahrazují. Dodavatel je zejména povinen dodržovat obecné zásady
ochrany osobních údajů, informovat subjekty údajů o zpracování prováděném ve vztahu k jejich údajům, zavést
nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti údajů a respektovat práva fyzických osob, jako je
například právo na přístup a na opravu. Společnost Lilly nebude odpovědná za žádné porušení právních
předpisů na ochranu osobních údajů ze strany dodavatele.

7.1.2 Pokud se dodavatel nebo společnost Lilly dozvědí či budou mít důvodné podezření, že došlo k
bezpečnostnímu incidentu, jsou povinni neprodleně a v každém případě nejpozději do 72 hodin od okamžiku,
kdy se o daném bezpečnostním incidentu dozvěděli nebo získali důvodné podezření, že k němu došlo: (i)
informovat druhou stranu, s tím, že pokud daná strana nemůže takové oznámení podat do 72 hodin, sdělí
druhé straně důvody takového prodlení, (ii) podniknout přiměřené kroky ke zmírnění dopadu bezpečnostního
incidentu a minimalizaci případné škody vzniklé v jeho důsledku a (iii) v rozsahu povoleném příslušnými
právními předpisy přiměřeně spolupracovat s druhou stranou na vyřešení a nápravě bezpečnostního incidentu.

7.1.3 Každá strana také na žádost druhé strany: (i) poskytne veškerou součinnost, kterou může druhá strana
důvodně požadovat ke splnění svých závazků podle příslušného právního řádu (například při vyřizování žádostí
dozorového orgánu nebo subjektu údajů), a (ii) poskytne informace, které mohou být důvodně požadovány,
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k potvrzení skutečnosti, že dodržovala ustanovení této Smlouvy.

7.1.4 „Bezpečnostní incident“ znamená ve vztahu k jakýmkoliv osobním údajům: (i) ztrátu nebo zneužití takových
osobních údajů (jakýmikoliv prostředky), (ii) náhodné, neúmyslné, neoprávněné a/nebo nezákonné zničení,
úpravu, sdělení, zpřístupnění, poškození nebo jiné zpracování takových osobních údajů, (iii) jakékoliv potvrzené
jednání či opomenutí nebo podezření na ně či pokus o ně, které by mělo za následek kteroukoliv z událostí
popsaných v bodu (i) nebo (ii).

7.2 Oznámení nežádoucích příhod a stížností na produkty

7.3 Vyšší moc

Žádná ze stran této smlouvy nenese odpovědnost za neplnění povinností z důvodů, které jsou v přiměřené
míře mimo její kontrolu (dále jen „vyšší moc“).

Pokud některou ze smluvních stran postihne událost způsobená vyšší mocí, která jí znemožní plnění
povinností, je tato strana povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu o existenci této události a
o očekávané době, po kterou nebude možné povinnosti plnit.

7.4 Oznámení

Veškerá oznámení, která mohou nebo musejí být zaslána v souladu s podmínkami této smlouvy, musejí být
zaslána doporučenou poštou do výše uvedeného hlavního sídla podniku adresáta (nebo na jinou adresu,
kterou adresát dříve oznámil druhé straně) nebo doručena osobně na stejnou adresu.

7.5 Jazyková verze smlouvy (čeština)

Pro účely výkladu této smlouvy je oficiální verzí česká verze.

7.6 Postoupení

Žádná ze stran není oprávněna zcela nebo částečně postupovat práva a povinnosti z této smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu druhé strany, avšak za předpokladu, že společnost Lily může zcela nebo
částečně postupovat práva a povinnosti z této smlouvy svým přidruženým společnostem bez souhlasu
dodavatele. Tato smlouva je závazná pro smluvní strany, jejich právní nástupce a oprávněné nabyvatele.

7.7 Úplná dohoda

Tato smlouva představuje úplnou dohodu stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje všechny předchozí
dohody, ujednání a ujednání vztahující se k předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat
pouze na základě písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou stran. Není-li v této smlouvě
výslovně stanoveno jinak, neexistují žádné ústní dohody, záruky, prohlášení nebo uznání, které mají na tuto
smlouvu vliv, a všechna předchozí či jiná jednání, prohlášení a uznání mezi stranami jsou sloučena do této
smlouvy.

7.8 Volba práva a pravomoc soudů

TATO SMLOUVA SE ŘÍDÍ PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY A BUDE PODLE NĚJ VYKLÁDÁNA. VEŠKERÉ
SPORY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY, KTERÉ STRANY NEMOHOU VYŘEŠIT SMÍRNOU CESTOU, BUDOU
ROZHODOVÁNY VÝLUČNĚ PŘÍSLUŠNÝMI SOUDY ČESKÉ REPUBLIKY. OBĚ STRANY S VĚCNOU A MÍSTNÍ
PŘÍSLUŠNOSTÍ TĚCHTO SOUDŮ SOUHLASÍ.

Smlouva mezi ELI LILLY ČR, s.r.o a Migréna-help, Spojené hlavy, z.s.Strana 7 z 9



NA DŮKAZ TOHO smluvní strany uzavřely tuto smlouvu k níže uvedenému datu prostřednictvím svých řádně
oprávněných zástupců, kteří připojují své podpisy.

Za: Za:

Eli Lilly ČR, s.r.o. Migréna-help, Spojené hlavy, z.s.

Podpis: ______________________ Podpis: ______________________

Jméno: Miha Kline Jméno: Mgr. Tereza Blažejovská, DiS.

Funkce: jednatel Funkce: předsedkyně

Datum: ______________________ Datum: ______________________

dd-mm-rrrr dd-mm-rrrr
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PŘÍLOHA A

Objednávka služeb

(vzor)

Tato objednávka je založena na RÁMCOVÉ SMLOUVĚ uzavřené dne _____________________ mezi:

(1) ELI LILLY ČR, s.r.o., se sídlem na adrese Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, IČ: 64941132, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42212, DIČ: CZ64941132 (dále jen „Lilly“),
zastoupenou Mihou Klinem

a

(2) Migréna-help, Spojené hlavy, z.s., se sídlem na adrese Mátová 252, Praha 10, 104 00, IČ: 08691924, DIČ:
CZ08691924(dále jen „dodavatel“), zastoupenou Mgr. Terezou Blažejovskou, DiS., předsedkyní.

1.1 Popis služeb

Sponzorství akcí pořádaných firmou Migréna-help, Spojené hlavy, z.s., na kterých se smluvní strany dohodly emailovou
komunikací.

1.2 Poskytování služeb a harmonogram

Dodavatel je povinen umožnit společnosti Lilly využívat výstavní prostory, umožnit zástupcům společnosti, zúčastnit se
konference. Dále je dodavatel povinen umožnit společnosti Lilly vystavit logo na elektrickém programu. Na všech
konkrétních podmínkách se strany dohodnou v rámci emailové komunikace na dané akce.

1.3 Číslo objednávky (PO)

Číslo objednávky bude doplněno po podpisu smlouvy.

Harmonogram plateb

2.1 Po dokončení všech úkolů podle této objednávky vystaví dodavatel fakturu.

2.2 Společnost Lilly je povinna tuto fakturu uhradit do 60 dní od jejího přijetí.
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