
Strana 1       Grantová smlouva (finanční dar), vzor ze dne 1.2.2020 
 

GRANTOVÁ  SMLOUVA 
(finanční dar) 

 
Smluvní strany 

 
1. Společnost:   Novartis s. r. o.     

Sídlo:   Gemini, budova B    
   Na Pankráci 1724/129    
   140 00 Praha 4    
DIČ:   CZ 64 57 59 77     
IČ:    645 75 977     
Bankovní spojení: Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika  

                  č.ú:  064450-6003670007/6300 
Zastoupena:   Emilie Grand-Perret, jednatelka 
 
Společnost zapsaná v obch. rejstříku pod sp. zn. C 41352 vedenou u Městského soudu v Praze 
dále jen jako „Dárce“ 

 
a    
 

2. Společnost:   Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. 
Sídlo:   Mátová 252, 104 00 Křeslice, Praha 10 
DIČ:   CZ08691924 
IČ:   086 91 924 
Bankovní spojení:  Fio Banka 
č.ú:    2401782540/2010 
IBAN:    CZ7120100000002401782540 
Zastoupena:  Mgr. Tereza Blažejovská, DiS, předsedkyně 
Společnost zapsaná v obch. rejstříku pod sp. zn. L 72612 vedenou u Městského soudu v Praze 
dále jen jako „Obdarovaný“ 

 
 

uzavírají s platností ode dne podpisu oběma stranami tuto smlouvu. 
 
 

PREAMBULE 
1. Obdarovaný je pacientskou organizací, jejímž jedním z účelů je zlepšení života osob s migrénou a 

jejich blízkých a usnadnění porozumění společnosti vůči jejich potřebám. 
 

Čl. I.  
Předmět smlouvy 

1. Dárce se zavazuje poskytnout Obdarovanému jako Dar ve smyslu § 2055 a následujících zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen „Občanský zákoník“, finanční částku ve 
výši: 311.436 Kč, (dále jen „Dar“), při splnění podmínek dle článku II. této smlouvy, zejména 
splnění příkazu Dárce.  

2. Obdarovaný prohlašuje, že tento Dar do svého vlastnictví přijímá. 
 

Čl. II 
Účel daru 

1. Dar je poskytován dle žádosti Obdarovaného na účely sociální/zdravotnické v souladu s 
ustanovením § 20 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění (dále jen „zákon o 
daních z příjmu“). 

2. Obdarovaný se zavazuje, že Dar použije v souladu s příkazem Dárce, kterým Dárce přikazuje 
Obdarovanému použít Dar výhradně dle žádosti Obdarovaného na účely sociální/zdravotnické a  
takové použití Daru podle této smlouvy Dárci prokázat. Obdarovaný není oprávněn použít Dar na 
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financování jakýchkoli aktivit (účelu daru), pokud se tyto aktivity uskutečnily nebo byly objednány 
před schválením Daru Dárcem. 

 
Čl. III 

1. Dárce a Obdarovaný shodně prohlašují, že 
a. nedodržení příkazu podle této smlouvy budou pokládat za podstatné porušení této 

smlouvy a Dárce má v takovém případě právo od této smlouvy odstoupit podle 
Občanského zákoníku (§ 2002 Občanského zákoníku);  

b. neprokázání použití Daru tak, jak stanoví tato smlouva nebo použití Daru pro jiné účely 
než stanoví tato smlouva a její případné přílohy, bude pokládáno za zjevné porušení 
dobrých mravů, pro které může Dárce ve smyslu ustanovení § 2072 Občanského 
zákoníku od této smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Daru pro nevděk. V případě 
takového použití Daru je Dárce oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat 
vrácení Daru podle §2072 Občanského zákoníku.  

Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno Obdarovanému (přičemž 
ustanovení § 573 Občanského zákoníku není vyloučeno). Obdarovaný je ve výše uvedených 
případech odstoupení od této smlouvy povinen Dar Dárci vrátit do 30ti dnů ode dne doručení 
odstoupení od smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že při sjednávaní této smlouvy a při jejím plnění se řídí platnými 
ustanoveními Etického kodexu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 

3. Obdarovaný je povinen prokázat Dárci použití Daru bez odkladu od jeho použití, nejpozději však 
do 90 dní od data předpokládaného ukončení akce, která má být z Daru v souladu s touto smlouvou 
financována, tzn. nejpozdějí do 28.5.2023. 

4. 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 zařízení se členy AIFP, přijala v souladu s iniciativou Komise EU nazvanou 
Etika a transparentnost ve farmaceutickém odvětví, Kodex upravující zveřejňování plateb a jiných 
plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením. 
Z důvodu uvedeného v předcházející větě, souhlasí Obdarovaný s tím, že je Dárce oprávněn dle 
svého rozhodnutí zveřejnit údaje týkající se identifikace Obdarovaného, tj. jeho názvu, sídla, adresy 
pracoviště a identifikace poskytnuté platby. Zveřejnění bude probíhat v rámci elektronické 
centrální platformy zajišťované AIFP, a to po dobu 3 let od prvního zveřejnění. 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 zveřejnění, a to písemnou formou včetně 
elektronických prostředků.  

 
Čl. IV 

Dárce poskytne Dar podle této smlouvy nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy, a to připsáním 
na účet Obdarovaného, uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. V 

Obě strany shodně prohlašují, že smlouva se uzavírá na písemnou žádost Obdarovaného.  
  

Čl. VI 
Obě smluvní strany jsou si vědomy, že je nutné provést zúčtování Daru podle zákona o daních 
z příjmu. 

 
Čl. VII 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
2. Tato smlouva může být doplněna pouze na základě písemných, číslovaných a datovaných dodatků 

podepsaných na znamení souhlasu obou stran oběma z nich. 
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 se 
navzájem sdělily všechny informace, které považují za důležité a podstatné pro uzavření této smlouvy.  
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4. Strany se dohodly, že podstatné změna okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřená, nezakládá 
právo žádné ze stran domáhat se obnovení jednání o smlouvě ve smyslu §1765 občanského zákoníku. 

5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
stran dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně 
sjednáno jinak. 

6. Tato smlouva je platná a účinná podpisem poslední smluvní strany.  
 
 
 
 
V Praze dne…………………..........            Dne……………………………...... 
 
 
 
 .........................................................    ......................................................... 
                   Novartis s.r.o.             Obdarovaný 
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