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CLINICAL TRIAL AGREEMENT  
 
This Clinical Trial Agreement (“Agreement”) is made on 
March 17th, 2014 (“Effective Date”) by and among: 
 
 
Chiltern International s.r.o. (registered name), Pod 
Visnovkou 31/1661, 140 00, Prague 4 (full address), Czech 
Republic (country), 281 787 77 (commercial registry 
number), represented by MUDr. Dariusz Walach, 
(hereinafter referred to as “Chiltern”); and 
 
 Fakultna nemocnica s poliklinikou FD Roosevelta Banska 
Bystrica (registered name), Nam. Ludvika Svobodu 1, 975 
17 Banska Bystrica (full address), Slovakia (country) 
 
represented by Dr. Vladimir Balaz. PhD, (hereinafter referred 
to as “Institution”) 
 
Whereas, Chiltern, Institution are hereinafter referred to 
individually as “Party” and collectively as “Parties”; 
 
Whereas, Chiltern is acting in its capacity as a contract 
research organization as defined in ICH-GCP 1.20 as an 
independent contractor on behalf of Chiesi Farmaceutici 
S.p.A. with its registered office in Via Palermo 26/a, 43 122 
Parma, Italy (“Sponsor”) to assist Sponsor in conducting the 
clinical research study (“Study”) detailed below: 

 
 

Study Drug: CHF CHF 5993 (pMDI) 100/6/12.5µg: 
fixed combination ofbeclometasone 
dipropionate 100µg plus formoterol 
fumarate 6µg plus glycopyrrolate 
bromide 12.5µg I metered dose 
(hereinafter referred to as “Study 
Drug”) 

Protocol Title: “A 52-Week, Double Blind,  
Randomized, Multinational, 
Multicentre, 2-Arm Parallel Group, 
Active Controlled Clinical Trial Of 
Fixed Combination Of 
Beclometasone Dipropionate Plus 
Formoterol Fumarate Plus 
Glycopyrrolate Bromide 
Adminestered Via pMDI (CHF 5993) 
Versus Fixed Combination Of 
Beclometasone Dipropionate Plus 
Formoterol Fumarate Administered 
Via pMDI In Patients With Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease” as 
amended from time to time and 

ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ  
 
Táto zmluva o klinickom skúšaní (ďalej len „zmluva“) sa 
uzatvára dňa  17. marca 2014 (ďalej len „deň 
nadobudnutia účinnosti“) medzi: 
 
Chiltern International s.r.o (registrovaný názov), Pod 
Višňovkou 31/1661, 1400 00, Praha 4 (úplná adresa) 
 Česká republika (štát), 281 787 77 (identifikačné číslo podľa 
obchodného registra), v zastúpení: MUDr. Dariusz Walach, 
(ďalej len „Chiltern“); a 
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou FD Roosevelta Banská 
Bystrica (registrovaný názov), Nám. Ludvíka Svobodu 1, 975 
17 Banská Bystrica (úplná adresa), Slovenská republika 
(štát) 
v zastúpení: MUDr. Vladimír Baláž, PhD (ďalej len 
„inštitúcia“) 
 
Keďže spoločnosť Chiltern a inštitúcia sú ďalej samostatne 
uvádzané ako „strana“ a spoločne ako „strany“; 
 
Keďže spoločnosť Chiltern koná vo svojej funkcii 
splnomocnenej organizácie podľa metodických pokynov 
ICH-GCP 1.20 v mene Chiesi Farmaceutici S.p.A. so sídlom 
na adrese: Via Palermo 26/a, 43 122 Parma, Taliansko 
(ďalej len „zadávateľ“) ako nezávislý subjekt s cieľom 
pomôcť zadávateľovi vykonávať ďalej uvedené klinické 
skúšanie (ďalej len „klinické skúšanie“); 

 
Skúšaný produkt 
alebo liek: 

CHF  5993 (pMDI) 100/6/12,5 µg: 
pevná kombinácia beklometazón 
dipropionátu 100 µg plus 
formoterol fumarátu 6 µg plus 
glykopyrolát bromidu 
12,5 µg/meraná dávka(ďalej len 
„skúšaný produkt alebo liek“) 

Názov protokolu: 52-týždňové, dvojito zaslepené, 
randomizované, nadnárodné, 
multicentrické, aktívne 
kontrolované klinické skúšanie v 2 
ramenách v paralelných 
skupinách s pevnou kombináciou 
beklometazón dipropionátu plus 
formoterol fumarátu plus 
glykopyrolát bromidu podávanú 
prostredníctvom pMDI (CHF 
5993) v porovnaní s s pevnou 
kombináciou beklometazón 
dipropionátu plus formoterol 
fumarátu podávaného 
prostredníctvom pMDI a s 
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incorporated herein by reference 
(hereinafter referred to as the 
“Protocol”) 

Protocol 
Number: 

CCD-1207-PR-0091 

 
Whereas, the Institution has the facilities, equipment and 
resources to undertake the Study and as such Chiltern 
wishes to engage the Institution to conduct the Study to 
evaluate the Study Drug; 
 
 
Whereas, Institution desires to participate in conducting the 
Study; 
 
Now, therefore, the Parties hereto agree as follows:  
 
1. CONDUCT OF THE STUDY 
(a) The Institution agrees that its employee, agent or 
contractor of Dr. Juraj Mazal (Investigator’s name, title and 
department) (hereinafter referred to as “Investigator”) and 
sufficient appropriately trained research staff of the Institution 
(hereinafter collectively referred to as “Research Staff” which 
term, for the avoidance of doubt shall include all persons 
who have involvement in the Study and who are employees 
of the Institution) will conduct the Clinical Trial at the 
Institution’s site (or the site under the Institution ’s control) 
(hereinafter referred to as “Site”) under terms and conditions 
separately agreed between CRO and the Investigator. 
Wherever, in this Agreement, reference is made to 
obligations which are incumbent on the Investigator, such 
reference is intended for the purpose of informing the parties 
to this Agreement accordingly. 
 
(b) Institution represents that it has the experience, 
capabilities, equipment, and adequate subject population 
and resources, including but not limited to sufficient 
Research Staff to accurately, efficiently and expeditiously 
perform the Study in a professional and competent manner 
and will utilize due diligence and devote the necessary 
personnel and equipment at all times to perform the Study 
hereunder in such manner. 
 
(c) The Institution represents that it, along with the 
Investigator and Institution’s Research Staff, will conduct the 
Study at the Institution and will fulfill the obligations 
hereunder as appropriate. 
 
(d) Institution represent that neither it nor the Investigator 
shall participate in any study which by its nature will prevent 
it/him/her from fulfilling its/his/her obligations hereunder. By 

chronickou obštrukčnou chorobou 
pľúc (CHOCHP) v platnom znení 
a obsiahnutý v tejto zmluve 
formou odkazu (ďalej len 
„protokol“) 

Číslo protokolu: CCD-1207-PR-0091 

 
Keďže inštitúcia má zariadenie, vybavenie a zdroje potrebné 
na vykonávanie klinického skúšania a spoločnosť Chiltern 
ako taká si želá inštitúciu poveriť vykonávaním klinického 
skúšania na účely posúdenia skúšaného produktu alebo 
lieku; 
 
Keďže inštitúcia si želá zúčastniť sa na vykonávaní 
klinického skúšania; 
 
sa zmluvné strany preto teraz dohodli takto: 
 
1. VYKONÁVANIE KLINICKÉHO SKÚŠANIA 
(a) Inštitúcia súhlasí s tým, aby jej zamestnanec, 
zástupca alebo kontrahent MUDr. Juraj Mazal (meno 
skúšajúceho, titul a oddelenie) (ďalej len „skúšajúci“) a 
dostatočný náležite kvalifikovaný výskumný personál 
inštitúcie (ďalej spoločne ako „výskumný personál“, pričom, 
na vylúčenie pochybností, tento termín zahŕňa všetky osoby, 
ktoré sa podieľajú na klinickom skúšaní a ktoré sú 
zamestnancami inštitúcie) vykonávali v centre klinického 
skúšania(alebo v centre, ktoré je pod kontrolou inštitúcie) 
(ďalej len „centrum“) klinické skúšanie, a to v súlade 
s podmienkami samostatne dohodnutými medzi CRO 
a zodpovedným skúšajúcim. Účelom odkazov, kdekoľvek 
v tejto zmluve, na povinnosti uložené skúšajúcemu je 
informovať o tom strany tejto zmluvy. 
 
 
(b) Inštitúcia vyhlasuje, že má skúsenosti, schopnosti, 
vybavenie a adekvátny počet účastníkov a zdrojov vrátane, 
okrem iného, dostatočného výskumného personálu, 
potrebné na presné, efektívne a promptné vykonávanie 
klinického skúšania profesionálnym a kompetentným 
spôsobom a že pri vykonávaní klinického skúšania podľa 
tejto zmluvy takto vždy uplatní náležitú starostlivosť 
a poskytne potrebný personál a vybavenie. 
 
(c) Inštitúcia vyhlasuje, že spolu so skúšajúcim a 
výskumným personálom inštitúcie bude v inštitúcii vykonávať 
klinické skúšanie a podľa potreby bude spĺňať záväzky podľa 
ustanovení tejto zmluvy. 
 
(d) Inštitúcia vyhlasuje, že ani ona, ani skúšajúci sa 
nezúčastnia na žiadnom skúšaní, ktoré im svojou povahou 
bude brániť v plnení záväzkov v zmysle tejto zmluvy. Svojím 
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agreeing to the terms and conditions of this Agreement and 
performing the services for Chiltern, Institution represents and 
warrants that it and the Investigator are not in violation of any 
terms and conditions of any agreement for services or 
employment with any other individual or entity. 
 
(e) To the extent terms and conditions in this Agreement 
and the Protocol conflict, the terms and conditions of the 
Protocol shall control with respect to scientific, medical, subject 
consent, and any other issues directly relating to the conduct of 
the Study and keeping of records (e.g. case report forms) 
associated therewith, and the provisions of the main body of 
this Agreement shall control with respect to all other issues.  
 
(f) Any alterations of, or amendment to, the Protocol 
must be approved in writing by Investigator, Institution, 
Sponsor, and the appropriate body responsible for approving 
the implementation of the Study (“EC/IRB”) prior to such 
alteration or amendment becoming effective. Notwithstanding 
the foregoing, if in the course of performing this Agreement, 
generally accepted standards of clinical research and medical 
practice relating to the benefit, well-being and safety of the 
subjects require a deviation from the Protocol, such standards 
will be followed. In such case, the Party aware of the facts 
supporting said deviation shall notify the other Party by verbal 
notification followed by written confirmation, as soon as the 
facts are known to said Party.  
 
 
(g) Changes requested by Institution. In case Institution 
requires any change to the services due to but not limited 
either to: (i) occurrences beyond Institution’s control affecting 
the Study parameters (i.e., timeline, number of subjects or 
sites) or the scope of work (i.e., additional services; tasks for 
current services), or the budget of the Study (as defined in 
Exhibit B), or (ii) Institution’s negligent performance of its 
responsibilities as defined herein, Institution shall promptly 
inform Chiltern about the specifications for the changed or 
additional services. 
 
 
Institution shall provide Chiltern with information describing in 
detail: (i) any adjustment (either increment or decrement) in 
fees or in Pass Through Costs resulting from the change, and 
(ii) any resulting planned changes in this Agreement, and shall 
give a clear explanation on the reasons why there are 
requested changes to the applicable task, responsibility, duties, 
budget, schedule and all relevant matters.  
 
Institution shall be directly responsible for any changed or 
additional service (including the relevant professional fees) 
resulting from Institution’s, including Research Staff’s, negligent 

súhlasom s podmienkami tejto zmluvy a vykonávaním služieb 
pre spoločnosť Chiltern inštitúcia vyhlasuje a zaručuje, že ani 
ona, ani skúšajúci týmto neporušujú podmienky žiadnej zmluvy 
o vykonávaní služieb alebo pracovnej zmluvy uzavretej s inou 
osobou alebo subjektom. 
 
(e) V rozsahu, v akom sú podmienky tejto zmluvy 
a protokol v rozpore, sa vedecké a lekárske záležitosti, 
záležitosti týkajúce sa súhlasu účastníkov a iné záležitosti 
priamo súvisiace s vykonávaním klinického skúšania a s ním 
súvisiacim vedením záznamov (napr. záznamové formuláre 
účastníkov) riadia podľa podmienok protokolu a všetky ostatné 
záležitosti sa riadia podľa ustanovení hlavnej časti tejto zmluvy.  
 
(f) Akúkoľvek úpravu alebo zmenu protokolu musí pred 
tým, ako sa táto úprava alebo zmena stane účinnou, písomne 
schváliť skúšajúci, inštitúcia, zadávateľ a príslušný orgán 
zodpovedný za schválenie uskutočnenia klinického skúšania 
(ďalej len „EK/RK“). Bez ohľadu na vyššie uvedené 
skutočnosti, ak si v priebehu plnenia tejto zmluvy všeobecne 
prijaté zásady klinického výskumu a lekárskej praxe týkajúce 
sa prínosu, celkovej telesnej a duševnej pohody a bezpečnosti 
účastníkov vyžadujú odklon od protokolu, budú sa dodržiavať 
tieto zásady. V takom prípade strana, ktorá si je vedomá 
skutočností potvrdzujúcich uvedený odklon oznámi túto 
skutočnosť, hneď ako sa tieto skutočnosti stanú uvedenej 
strane známe, ústne, a následne písomným oznámením, 
druhej strane. 
 
(g) Zmeny, ktoré vyžaduje inštitúcia. V prípade, že 
inštitúcia vyžaduje akékoľvek zmeny služieb z nasledujúcich 
dôvodov (zoznam dôvodov nie je úplný): (i) prípady, ktorých 
výskyt inštitúcia nemôže ovplyvniť a ktoré ovplyvňujú 
parametre štúdie (t. j. časový rámec, počet subjektov alebo 
pracovísk) alebo rozsah práce (t. j. doplnkové služby, úlohy 
v rámci súčasných služieb) alebo rozpočet štúdie (podľa 
prílohy B), alebo (ii) nedbalé plnenie si povinností zo strany 
inštitúcie definovaných v tomto dokumente , inštitúcia bude 
okamžite informovať spoločnosť Chiltern o špecifikáciách 
zmenených alebo doplnkových služieb. 
 
Inštitúcia poskytne spoločnosti Chiltern informácie, v ktorých 
budú podrobne uvedené: (i) všetky úpravy (zvýšenie alebo 
zníženie) poplatkov alebo priebežných nákladov vyplývajúce 
zo zmeny a (ii) všetky vyplývajúce plánované zmeny tejto 
zmluvy a poskytne jasné vysvetlenie dôvodov, prečo sa 
žiada o zmeny príslušnej úlohy, zodpovednosti, záväzkov, 
rozpočtu, harmonogramu a všetkých súvisiacich záležitostí.  
 
Inštitúcia bude priamo zodpovedná za všetky zmenené 
alebo ďalšie služby (vrátane príslušných poplatkov pre 
odborníkov) vyplývajúce z nedbalého plnenia svojich 
povinností zo strany inštitúcie a výskumného personálu, 
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performance of its responsibilities as defined herein.  
 
 
2. APPLICABLE LAW 
Institution shall ensure the Study is conducted in accordance 
with:  
(a) the Protocol;  
(b) this Agreement; 
(c) written instructions from Sponsor or Chiltern 
(“Instructions”); 
(d) relevant professional standards of medical practice; 
(e) all applicable international, federal, state and local 
laws, guidelines, rules and regulations including but not 
limited to: 

(i) ICH-GCP Guidelines (CPMP/ICH/135/95) 
together with such other good clinical practice 
requirements as are specified in local national law 
where the Study is being performed; 

 
(ii) the Declaration of the Helsinki World Medical 

Association Recommendations Guiding 
Physicians in Biomedical Research Involving 
Human Subjects, as amended; 

 

(iii) all applicable international and federal laws, 
codes, rules and regulations concerning the 
privacy and security of personal information; 

 
(f) the provisions of Chiesi Code of Ethics and Conduct 
which Institution acknowledges that it has received from 
Chiltern. 
 
3. ETHICS APPROVAL 
Institution will not initiate the Study or enroll any subject until 
after the competent authority and the relevant EC/IRB has 
approved the Protocol, Informed Consent Form (“ICF”), 
subject recruitment materials, as applicable, and Chiltern has 
received a written copy of such approval. The Institution shall 
not implement any Protocol amendment until it is approved 
by the relevant authorities and the EC/IRB. 
 
 
4. INSTITUTION OBLIGATIONS 
The Institution undertakes to ensure that the Investigator, 
who is employed by the Institution, appropriately performs 
his/her functions in the framework of the Study. 
 
Institution also agrees that its Research Staff will devote their 
best efforts to accurately and efficiently perform the work 
required under this Agreement, which efforts shall include 
but are not limited to ensuring that only appropriately 
qualified staff provide Study services or procedures, not 
initiating the Study at the Institution or any other site until the 

ktoré sú definované v tejto zmluve.  
 
2. PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY 
Inštitúcia zabezpečí, aby klinické skúšanie bolo vykonané 
v súlade s: 
(a) protokolom;  
(b) touto zmluvou; 
(c) písomnými pokynmi zadávateľa alebo spoločnosti 
Chiltern (ďalej len „pokyny“); 
(d) príslušnými profesijnými zásadami lekárskej praxe; 
(e) všetkými príslušnými medzinárodnými, federálnymi, 
štátnymi a miestnymi právnymi predpismi, usmerneniami, 
pravidlami a nariadeniami vrátane, okrem iného: 

(i) metodickými pokynmi ICH-GCP 
(CPMP/ICH/135/95) a inými požiadavkami 
správnej klinickej praxe, ktoré sú uvedené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch platných 
v mieste vykonávania klinického skúšania; 

(ii) odporúčaniami Svetovej lekárskej asociácie, 
Helsinskou deklaráciou, poskytujúcimi rady 
lekárom pri vykonávaní biomedicínskeho 
výskumu zahrňujúceho ľudí, v znení neskorších 
predpisov; 

(iii) všetkými príslušnými medzinárodnými 
a federálnymi právnymi predpismi, kódexmi, 
pravidlami a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany 
súkromia a zabezpečenia osobných údajov. 

 
(f) ustanoveniami etického kódexu a kódexu správania sa 
spoločnosti Chiesi, ktoré poskytla spoločnosť Chiltern 
inštitúcii a ktorých prijatie inštitúcia potvrdzuje. 
 
3. ETICKÉ SCHVÁLENIE 
Inštitúcia nezačne klinické skúšanie a do klinického skúšania 
nezaradí žiadneho účastníka, pokým kompetentný orgán 
a príslušná EK/RK neschváli protokol, formulár 
informovaného súhlasu (ďalej len „FIS“) a, v prípade potreby, 
materiály týkajúce sa náboru účastníkov, a pokým 
spoločnosť Chiltern nedostane písomnú kópiu tohto 
schválenia. Inštitúcia nevykoná v protokole žiadne zmeny, 
kým ich neschvália príslušné orgány a EK/RK. 
 
4. POVINNOSTI INŠTITÚCIE 
Inštitúcia sa zaväzuje zabezpečiť, aby skúšajúci, ktorý je 
zamestnancom inštitúcie, náležite vykonával svoje činnosti 
v rámci klinického skúšania. 
 
Inštitúcia sa tiež zaväzuje, že výskumný personál vynaloží 
maximálne úsilie na presné a efektívne vykonávanie svojej 
práce vyžadovanej podľa tejto zmluvy a, okrem iného: 
zabezpečí, aby služby alebo úkony klinického skúšania 
vykonával len náležite kvalifikovaný personál; nezačne 
klinické skúšanie v inštitúcii ani na žiadnom inom centre , 
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implementation of the Study has been approved in writing by 
the applicable EC/IRB, ensuring appropriate consent 
documentation is signed by each Study subject prior to 
conducting Study-related procedures, collecting the data to 
complete the case report forms (“CRFs”), in accordance with 
the Protocol, notifying Sponsor, Chiltern and EC/IRB of any 
deviations from or failure to comply with the Protocol or 
events as required, and notifying Chiltern of any significant 
changes that occur at any time during the Study which may 
affect the Institution’s or its Research Staff’s involvement 
with the Study.The Institution guarantees that the 
appropriate facilities (including any equipment, but excluding 
those to be provided by a third party) and resources 
necessary and adequate for conducting the Study are 
available at the Institution.  
 
 
5. SCHEDULE AND NUMBER OF STUDY 
SUBJECTS 
The Institution shall use its best efforts to recruit patients for 
the Study according to the inclusion and exclusion criteria 
and time schedule specified by the Protocol and the time 
schedule provided by Chiltern. If the recruitment period is 
amended by Sponsor, Institution and Investigator will be 
notified in writing by Sponsor or Chiltern. The Institution shall 
stop enrollment in accordance with the Instructions and/or 
when the total number of patients enrolled as planned for in 
the Protocol has been reached among all the sites 
participating in the Study. The total maximum number of 
patients at all participating sites in Slovakia will be 150 
patients unless Institution is notified by Sponsor or/and 
Chiltern in writing that the total number has been increased. 
 
 
 
6. DATA PROTECTION  
All information of each Party containing personal data shall 
be handled in accordance with all applicable privacy laws, 
rules and regulations. 
 
7. PERSONAL DATA OF THE INVESTIGATOR AND 
RESEARCH STAFF 
(a) The Institution warrants that it has obtained the 
necessary consents of the Investigator and Research Staff, 
in accordance with applicable data protection laws for the 
collection, processing, transfer, use and storing of 
Investigator and Research Staff personal data and details 
relating to their professional activities (collectively “Personal 
Information”) for the purposes of: 

(i)  making them available to affiliated companies of 
the Sponsor and/or Chiltern, national, foreign 
and/or international authorities, organizations 
specializing in the supervision, evaluation, audit, 

pokým nebude uskutočnenie klinického skúšania písomne 
schválené príslušnou EK/RK; zabezpečí, aby dokumentácia 
informovaného súhlasu bola pred vykonaním úkonov 
súvisiacich s klinickým skúšaním podpísaná každým 
účastníkom klinického skúšania; zozbiera údaje na vyplnenie 
záznamových formulárov účatníkov (ďalej len „ZFÚ“) 
v súlade s protokolom; oznámi zadávateľovi, spoločnosti 
Chiltern a EK/RK všetky prípadné odchýlky od protokolu 
alebo nedodržanie protokolu alebo, podľa potreby, udalosti; 
a oznámi spoločnosti Chiltern všetky významné zmeny, ktoré 
sa vyskytnú kedykoľvek počas klinického skúšania, ktoré by 
mohli ovplyvniť účasť inštitúcie alebo výskumného personálu 
na klinickom skúšaní. Inštitúcia zaručuje, že v inštitúcii je 
k dispozícii vhodné zariadenie (vrátane vybavenia, 
s výnimkou vybavenia, ktoré poskytne tretia strana) a zdroje 
potrebné a adekvátne na vykonávanie klinického skúšania.  
 
5. PLÁN A POČET ÚČASTNÍKOV KLINICKÉHO 
SKÚŠANIA 
Inštitúcia vynaloží maximálne úsilie na nábor pacientov do 
klinického skúšania v súlade s kritériami pre zaradenie a 
nezaradenie a harmonogramom uvedenom v protokole 
a harmonogramom poskytnutom spoločnosťou Chiltern. Ak 
zadávateľ predĺži obdobie náboru, inštitúciu a skúšajúceho 
bude o tom písomne informovať zadávateľ alebo spoločnosť 
Chiltern. Inštitúcia zastaví zaraďovanie účastníkov do 
klinického skúšania v súlade s pokynmi a/alebo po 
dosiahnutí celkového plánovaného počtu pacientov v súlade 
s protokolom v rámci všetkých centier tohto klinického 
skúšania. Celkový počet pacientov na všetkých 
zúčastnených pracoviskách na Slovensku bude 150, pokiaľ 
zadávateľ a/alebo spoločnosť Chiltern nebude skúšajúceho 
informovať písomne o tom, že sa celkový počet pacientov 
zvýšil. 
 
6. OCHRANA ÚDAJOV  
Všetky informácie každej zo strán obsahujúce osobné údaje 
sa spracujú v súlade s príslušnými zákonmi, pravidlami 
a nariadeniami na ochranu súkromia. 
 
7. OSOBNÉ ÚDAJE SKÚŠAJÚCEHO 
A VÝSKUMNÉHO PERSONÁLU 
(a) Inštitúcia zaručuje, že od skúšajúceho a 
výskumného personálu získala v súlade s príslušnými 
zákonmi o ochrane osobných údajov potrebné povolenia na 
zhromažďovanie, spracovanie, prenos, používanie a 
uchovávanie osobných údajov skúšajúceho a výskumného 
personálu a údajov týkajúcich sa ich odbornej činnosti (ďalej 
spoločne ako „osobné údaje“), a to na tieto účely: 

(i) ich sprístupnenie pridruženým spoločnostiam 
zadávateľa a spoločnosti Chiltern, 
vnútroštátnym, zahraničným a medzinárodným 
orgánom a organizáciám špecializujúcim sa na 
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and control of clinical trials and/or registration of 
investigational product;  

 
(ii)  identification of Investigator including storing in 

an investigator database, for the purposes of the 
current and the selection of future clinical trials; 

 
(iii) other related purposes and/or as required by 

law, including but not limited to, ensuring 
compliance with applicable laws related to 
possible conflicts with respect to financial 
issues. 

 
(b) Furthermore, the Institution shall ensure that 
consent by Investigator and Research Staff is obtained for 
Sponsor’s and Chiltern’s transfer, use and storing of 
Personal Information, for the above mentioned purposes, to 
other states or countries with less stringent data protection 
laws as governed by this Agreement.  
 
(c) The Investigator and the Research Staff have the 
right to (a) request a copy of their Personal Information 
provided; (b) correct their information; (c) withdraw consent 
to further collection and processing of their Personal 
Information, in which case Chiltern and/or Sponsor may be 
unable to continue any function for which the Personal 
Information was obtained (and consequential effects); (d) 
prevent the further transfer of their information to third parties 
where they may be concerned there are inadequate data 
protection arrangements after they have given written notice.  
 
8. CONFIDENTIALITY 
(a) Institution shall not, and Institution shall ensure that 
the Investigator and Research Staff shall not disclose to any 
third party or use for any purposes other than for the 
performance of the Study any data, records or other 
information (hereinafter, collectively "Information") disclosed 
to Institution and Investigator by Chiltern, Sponsor, 
Sponsor’s independent contractors or generated as a result 
of this Study without the prior written consent of Sponsor. 
Such Information shall remain the confidential and 
proprietary property of Sponsor and shall be disclosed only 
to the Investigator and Research Staff bound by obligations 
of confidentiality consistent with this Agreement who have a 
“need to know” for the performance of the Study. The 
obligation of nondisclosure shall not apply to the following 
Information: 
 

(i) Information that is or becomes publicly 
available through no fault of Institution, 
Investigator or Research Staff; 

 
(ii) Information that is disclosed to Institution, 

dohľad, hodnotenie, audit a kontrolu klinických 
skúšaní a registráciu skúšaného produktu alebo 
lieku;  

(ii) identifikáciu skúšajúceho vrátane uchovávania 
jeho údajov v databáze skúšajúcich na účely 
aktuálneho klinického skúšania a vybraných 
budúcich klinických skúšaní; 

(iii) iné súvisiace účely a účely v súlade so zákonom 
vrátane, okrem iného, zabezpečenia 
dodržiavania príslušných právnych predpisov 
týkajúcich sa možného rozporu v oblasti 
finančných otázok. 

 
(b) Inštitúcia ďalej zabezpečí získanie súhlasu 
skúšajúceho a výskumného personálu na prenos, 
používanie a uchovávanie osobných údajov zadávateľom 
a spoločnosťou Chiltern na vyššie uvedené účely do iných 
štátov alebo krajín s menej prísnymi zákonmi na ochranu 
údajov ako tie, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
 
(c) Skúšajúci a výskumný personál majú právo (a) 
požiadať o kópiu svojich poskytnutých osobných údajov; (b) 
opraviť svoje údaje; (c) zrušiť súhlas na ďalšie 
zhromažďovanie a spracovanie ich osobných údajov; 
v takom prípade je možné, že spoločnosť Chiltern 
a zadávateľ nebudú môcť pokračovať v žiadnej činnosti, na 
ktorú boli osobné údaje získané (a z toho vyplývajúce 
následky); (d) zabrániť ďalšiemu odovzdaniu ich údajov 
tretím stranám v prípade obáv v súvislosti s nedostatočnou 
ochranou údajov po zaslaní písomného oznámenia.  
 
8. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 
(a) Inštitúcia nesprístupní tretej stane a nepoužije, a 
zabezpečí, aby skúšajúci a výskumný personál nesprístupnili 
tretej strane a nepoužili, na účely iné ako vykonávanie tohto 
klinického skúšania žiadne údaje, záznamy alebo iné 
informácie (ďalej spoločne ako „informácie“) sprístupnené 
inštitúcii a skúšajúcemu spoločnosťou Chiltern, 
zadávateľom, zmluvne zaviazaným nezávislým subjektom 
zadávateľa alebo vygenerované v dôsledku tohto klinického 
skúšania bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
zadávateľa. Tieto informácie zostanú dôverné a chráneným 
vlastníctvom zadávateľa a sprístupnia sa len skúšajúcemu a 
výskumnému personálu viazaným záväzkom mlčanlivosti 
v súlade s touto zmluvou, ktorí ich „potrebujú vedieť“ na 
vykonávanie klinického skúšania. Záväzok týkajúci sa 
nesprístupnenia sa nevzťahuje na tieto informácie: 
 

(i) informácie, ktoré sú alebo sa stanú 
verejne dostupné bez zavinenia inštitúcie, 
skúšajúceho alebo výskumného 
personálu; 

(ii) informácie, ktoré sú sprístupnené inštitúcii, 
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Investigator, and/or Research Staff by a 
third party legally entitled to disclose such 
information in a non-confidential fashion;  

 
(iii) Information that is already known to 

Institution, Investigator, and/or Research 
Staff as shown by its prior written records; 

 
(iv) Information required to be disclosed to a 

government authority or by order of a court 
of competent jurisdiction, provided that to 
the extent permissible by law (i) such 
disclosure is subject to all applicable 
governmental or judicial protection 
available for like material and Institution 
cooperates with Sponsor in seeking such 
protection as reasonably requested 
thereby; (ii) reasonable advance notice is 
given to Sponsor; and (iii) Institution, 
Investigator, and/or Research Staff shall 
take reasonable steps to limit the scope of 
such disclosure. 

 
 
9. STUDY DRUG AND EQUIPMENT  
(a) Institution and Investigator will be provided with 
sufficient amounts of the Study Drug (including placebo) and 
reference product as stated in Protocol (hereinafter referred 
to as “Reference Product”) for the purposes of the Study, 
free of charge. Available information on the Study Drug, 
which Sponsor considers necessary or useful for conducting 
the Study, will also be provided.  
 
(b)  Upon completion of the Study or early termination 
thereof, Investigator shall conduct and document a final drug 
supply (used and unused) inventory. An explanation will be 
given for any discrepancies. All unused Study Drug, 
Reference Product, compounds, devices, third-party 
provided equipment, and related Study materials furnished to 
Institution and Investigator by or on behalf of Sponsor or 
Chiltern shall be returned in accordance with the Instructions 
and the Protocol at no expense to the Institution.  
 
 
(c) Institution acknowledges that the Study Drug is 
experimental in nature, and therefore shall exercise 
prudence and reasonable care in, and comply with any 
Instructions regarding, the use, handling, secure storage, 
transportation, disposition and containment of the Study 
Drug, including any derivatives thereof. Institution agrees to 
limit access to the Study Drug and Reference Product to only 
Research Staff who, under Investigator’s direct control, will 

skúšajúcemu alebo výskumnému 
personálu treťou stranou, ktorá má na 
sprístupnenie týchto informácií 
„nedôverným“ spôsobom zákonné právo;  

(iii) informácie, ktoré, ako vyplýva 
z predchádzajúcich písomných záznamov, 
sú už inštitúcii, skúšajúcemu alebo 
výskumnému personálu známe; 

(iv) informácie, ktoré je potrebné sprístupniť 
štátnemu orgánu alebo na základe 
nariadenia príslušného súdu za 
predpokladu, že v rozsahu, ktorý povoľuje 
zákon, (i) toto sprístupnenie podlieha 
všetkej príslušnej vládnej alebo súdnej 
ochrane, ktorá je k dispozícii pre podobný 
materiál a inštitúcia na dôvodné 
požiadanie spolupracuje so zadávateľom 
na zabezpečení tejto ochrany; (ii) sa táto 
skutočnosť oznámi zadávateľovi 
dostatočne vopred; a (iii) inštitúcia, 
skúšajúci alebo výskumný personál 
podniknú primerané kroky na obmedzenie 
rozsahu tohto sprístupnenia. 

 
9. SKÚŠANÝ PRODUKT A VYBAVENIE 
(a) Inštitúcii a skúšajúcemu bude na účely klinického 
skúšania bezplatne poskytnuté dostatočné množstvo 
skúšaného produktu (vrátane placeba) a referenčného 
produktu podľa protokolu (ďalej len „referenčný produkt“). 
Poskytnú sa aj dostupné informácie o skúšanom produkte 
alebo lieku, ktoré zadávateľ považuje za potrebné alebo 
užitočné na vykonávanie klinického skúšania.  
 
(b)  Po skončení klinického skúšania alebo po jeho 
predčasnom ukončení skúšajúci vykoná a zdokumentuje 
konečný súpis dodávky lieku (použitého a nepoužitého). 
Prípadné rozdiely musia byť vysvetlené. Všetok nepoužitý 
skúšaný produkt, referenčný produkt, zlúčeniny, pomôcky, 
vybavenie poskytnuté treťou stranou a súvisiaci materiál 
klinického skúšania dodaný inštitúcii a skúšajúcemu 
zadávateľom alebo spoločnosťou Chiltern alebo v ich mene 
vráti v súlade s pokynmi a protokolom a bez nákladov pre 
inštitúciu.  
 
(c) Inštitúcia si je vedomá, že skúšaný produkt alebo 
liek je experimentálneho charakteru, a preto musí konať 
obozretne a opatrne a dodržiavať všetky pokyny týkajúce 
jeho sa používania, manipulácie, bezpečného uchovávania, 
prepravy, disponovania a zadržiavania, vrátane jeho 
derivátov. Inštitúcia sa zaväzuje obmedziť prístup 
k skúšanému produktu a referenčnému produktu len na 
výskumný personál, ktorý ho bude podľa zámeru protokolu 
používať pod priamou kontrolou skúšajúceho. Inštitúcia ďalej 
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be engaged in using the Study Drug and Reference Product 
as contemplated by the Protocol. Further, Institution shall 
use, and Institution shall ensure that Investigator and 
Research Staff use, the Study Drug and Reference Product 
solely for the conduct of the Study and in accordance with 
the Protocol and maintain a signed account of all Study Drug 
and Reference Product, received, dispensed and returned by 
each Patient during the Study. 
 
(d) The Institution hereby undertakes: 

(i) that it will use the Hospital pharmacy Of  
FNsP FDR Banska Bystrica (hereinafter 
the “Pharmacy”), contact person PharmDr. 
Maria Bihunova, (hereinafter “Pharmacist”) 
for receipt storage and distribution of the 
Study Drug and Reference Product; 

(ii) to comply with all applicable national and 
international laws, regulations and 
guidelines, relating to good 
pharmaceutical, storage and distribution 
practice. 

 
(e) Institution will be provided by third party providers 
with the following equipment: 

 
(i) Electronic diaries will be provided to the 

Institution free of charge, properly 
packaged, solely for the purposes of the 
conduct of the Study.  

(ii) Centralised spirometry/ECG equipment will 
be provided to the Institution, free of 
charge, properly packaged and labeled, 
solely for the purposes of the conduct of 
the Study.  

 
(f) Institution understands and agrees that Institution 
fees will be offset if the Institution and/or Research Staff are 
negligent with any equipment provided, including misuse, 
damage or loss. 
 
 
10. REPORTING STUDY DRUG SAFETY  
 
In accordance with the Protocol, the Institution shall notify 
Chiltern of any and all unanticipated, serious adverse 
event(s) and/or serious adverse reaction(s) to the Study 
Drug which occur(s) on any Study subject(s) during the 
Study. The Institution shall deliver such a notification to 
Chiltern and/or, if applicable, to the EC/IRB, and the relevant 
authorities, as appropriate, immediately but in any event 
within twenty-four (24) hours from becoming aware of such 
an event or reaction, by telephone or facsimile in accordance 
with the manner provided in the Protocol. The Institution 

použije a zabezpečí, aby skúšajúci a výskumný personál 
použili skúšaný produkt a referenčný produkt len na 
vykonávanie klinického skúšania a v súlade s protokolom 
a vedie podpísaný zoznam skúšaného produktu 
a referenčného produktu prijatého, vydaného a vráteného 
každým pacientom počas štúdie.  
 
 
(d) Inštitúcia sa týmto zaväzuje: 

(i) že na príjem, uskladnenie a distribúciu 
skúšaného produktu a referenčného 
produktu použije Nemocničnú lekáreň 
FNsP FDR Banská Bystrica (ďalej len 
„lekáreň“), kontaktná osoba PharmDr. 
Mária Bihúňová (ďalej len „lekárnik“) 

(ii) dodržiavať všetky príslušné vnútroštátne 
a medzinárodné právne predpisy, 
nariadenia a usmernenia týkajúce sa 
správnej farmaceutickej, skladovacej 
a distribučnej praxe. 

 
(e) Tretia strana poskytne inštitúcii nasledujúce 
vybavenie: 
 

(i) elektronické diáre budú poskytnuté inštitúcii 
bezplatne a budú riadne zabalené, výlučne na 
účely vykonávania tejto štúdie;  

 
(ii) vybavenie na centralizovanú spirometriu/EKG 

bude poskytnuté inštitúcii bezplatne a bude 
riadne zabalené, výlučne na účely vykonávania 
tejto štúdie;  

 
 
(f) Inštitúcia berie na vedomie a súhlasí, že poplatky 
inštitúcii budú v prípade nedbalosti zo strany inštitúcie 
a/alebo výskumného personálu započítané za poskytnuté 
vybavenie vrátane jeho nesprávneho použitia, poškodenia 
alebo straty. 
 
10. HLÁSENIE O BEZPEČNOSTI SKÚŠANÉHO 
PRODUKTU ALEBO LIEKU 
V súlade s protokolom, inštitúcia oznámi spoločnosti Chiltern 
všetky neočakávané závažné nežiaduce účinky a závažné 
nežiaduce reakcie na skúšaný produkt alebo liek, ktoré sa 
počas klinického skúšania vyskytli u ktoréhokoľvek 
účastníka. Inštitúcia okamžite, ale v každom prípade do 24 
(slovom dvadsaťštyri) hodín po tom, ako sa o tomto účinku 
alebo reakcii dozvie, doručí toto oznámenie spoločnosti 
Chiltern a, ak je to relevantné, EK/RK a, podľa potreby, 
príslušným orgánom, a to telefonicky alebo faxom, v súlade 
so spôsobom uvedeným v protokole. Inštitúcia zabezpečí, 
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shall ensure all other adverse events and adverse reactions 
are recorded in the CRFs in the form requested there. The 
Institution shall obtain any follow-up information and medical 
assessment required in respect of any case mentioned 
above, if this is necessary and medically relevant. 
 
11. DEBARMENT 
Institution, on behalf of itself, the Investigator and its 
Research Staff represents and warrants that neither it, nor 
any other person retained by it to perform the Study pursuant 
to this Agreement (i) has previously been debarred or 
otherwise had it/his/her right to conduct clinical studies 
revoked by any national, foreign or international 
authority/organization, (ii) is aware of the initiation of any 
proceedings involving his/her disqualification or debarment, 
or (iii) has been charged with crimes resulting in the revoking 
of such right. The Institution, on behalf of itself and its 
Research Staff and Investigator shall inform Chiltern without 
delay should any revocation or debarment be announced 
during the Study. 

 
 
12. FINANCIAL DISCLOSURE  
Institution will provide, at the request of Chiltern, a statement 
that neither the Investigator nor Research Staff have any 
financial, ownership, or other significant interests in the 
Study Drug, Chiltern or Sponsor which could be influenced 
by obtaining specific results from the Study or other similar 
financial disclosure statements requested by Chiltern. 
 
 
 
13. AUDIT, MONITORING AND INSPECTION 
(a) Institution shall cooperate with Chiltern, Sponsor, 
and any governmental or regulatory authorities in their efforts 
to monitor, audit, or inspect the progress of the Study at the 
Institution. Authorized representatives of Chiltern and 
Sponsor shall have the right, upon reasonable advance 
notice, and during regular business hours, to: 
 (i) examine and inspect the Institution’s 
facilities used for the performance of the Study; 
 
 (ii) inspect and copy all data and work 
products related to the Study; and 
 (iii) examine source documents and other 
medical records of Study subjects reasonably necessary to 
monitor the Study. 
 
(b) In the event Institution receives notice that the 
Institution or the Investigator shall be the subject of an 
investigation or audit by any governmental or regulatory 
authority, the Institution shall notify Chiltern immediately. In 

aby boli zaznamenané všetky ďalšie nežiaduce účinky 
a nežiaduce reakcie do ZFÚ v požadovanej forme. V prípade 
potreby a ak je to z lekárskeho hľadiska relevantné, inštitúcia 
získa v súvislosti s uvedenými prípadmi ďalšie informácie 
a zabezpečí potrebné lekárske vyšetrenie. 
 
11. VYLÚČENIE SKÚŠAJÚCEHO 
Inštitúcia v svojom mene a v mene skúšajúceho a 
výskumného personálu vyhlasuje a zaručuje, že ani ona, ani 
žiadna iná osoba, ktorú podľa tejto zmluvy zabezpečil na 
vykonávanie klinického skúšania (i) neboli v minulosti 
vylúčené alebo im inak nebolo právo na vykonávanie 
klinických skúšaní zrušené vnútroštátnym, zahraničným ani 
medzinárodným orgánom alebo organizáciou; (ii) si nie sú 
vedomé prípadného začatia súdneho konania týkajúceho sa 
ich diskvalifikácie alebo vylúčenia; alebo (iii) boli obžalované 
z trestných činov, následkom čoho im bolo toto právo 
zrušené. V prípade oznámenia akéhokoľvek zrušenia alebo 
vylúčenia počas klinického skúšania, inštitúcia v svojom 
mene a v mene skúšajúceho a výskumného personálu túto 
skutočnosť bezodkladne oznámi spoločnosti Chiltern. 

 
12. SPRÍSTUPNENIE FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ 
Inštitúcia na požiadanie spoločnosti Chiltern poskytne 
vyhlásenie o tom, že ani ona ani výskumný personál nemajú 
žiadny finančný, vlastnícky ani iný významný podiel na 
skúšanom produkte alebo lieku, spoločnosti Chiltern ani 
zadávateľovi, ktorý by mohol byť ovplyvnený získaním 
konkrétnych výsledkov klinického skúšania, alebo iné 
podobné vyhlásenia o finančných záujmoch požadovaných 
spoločnosťou Chiltern. 
 
13. AUDIT, MONITOROVANIE A INŠPEKCIA 
(a) Inštitúcia spolupracuje so spoločnosťou Chiltern, 
zadávateľom a prípadne štátnym alebo regulačným orgánom 
v ich úsilí o monitorovanie, audit alebo kontrolu 
napredovania klinického skúšania v inštitúcii. Poverení 
zástupcovia spoločnosti Chiltern a zadávateľa majú právo, 
po oznámení dostatočne vopred a počas bežného 
pracovného času,: 
 (i) preskúmať a skontrolovať zariadenie 
inštitúcie používané na vykonávanie klinického skúšania; 
 (ii) skontrolovať a odkopírovať všetky údaje 
a produkty práce súvisiace s klinickým skúšaním; a 
 (iii) preskúmať pôvodné dokumenty a iné 
zdravotné záznamy účastníkov klinického skúšania potrebné 
na monitorovanie klinického skúšania. 
 
(b) V prípade, že inštitúcia dostane oznámenie, že 
inštitúcia alebo skúšajúci budú predmetom inšpekcie alebo 
auditu štátnym alebo regulačným orgánom, inštitúcia túto 
skutočnosť ihneď oznámi spoločnosti Chiltern. V prípade, že 
inštitúcii nebude táto inšpekcia alebo audit vopred 
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the event the Institution does not receive prior notice of said 
investigation or audit, the Institution shall notify Chiltern as 
soon as practicable after receiving knowledge of said 
investigation or audit. Institution will provide Chiltern and 
Sponsor copies of all Study specific materials, external 
correspondence, statements, forms and records that 
Institution or Investigator receives, obtains or generates 
pursuant to any such investigation, including providing 
Chiltern and Sponsor a reasonable opportunity to comment 
in advance on any correspondence generated by Institution 
or Investigator to the appropriate authority.  
 
(c) Institution shall promptly correct all errors identified 
by Sponsor, Chiltern or their representatives during any 
audit, as well as any items that are identified as being non-
compliant with the Protocol, ICH-GCP Guidelines or with 
Institution s obligations under this Agreement.  

 
14. PUBLICATION 
(a) All data or results arising out of the performance of 
this Study shall be considered Information as defined below 
and shall not be used for the commercial benefit of the 
Institution or Investigator.  
 
(b) Sponsor shall be free to publish or utilize data from 
the Study for promotion or other purposes. At Sponsor’s own 
expense, Sponsor or Chiltern may request collaboration from 
Institution, Investigator or its Research Staff to assist with 
preparation of the manuscript.  

 
(c)  The Institution agrees that the Sponsor shall have 
the right to the first publication of the results of the Study 
which is intended to be a joint, multi-center publication of the 
Study results made by Sponsor in conjunction with the 
investigators and institutions from all appropriate sites 
contributing data, analysis and comments. Notwithstanding 
the foregoing, following the first publication, the Institution 
and/or Investigator may publish data or results from the 
Study; provided, however, that the Institution and/or 
Investigator submits the proposed publication to Sponsor for 
review at least sixty (60) days prior to the date of the 
proposed publication. Sponsor shall have the right to remove 
from the proposed publication any information that is 
considered confidential and/or proprietary. In the event that 
such publication may affect the patentability of any invention 
to which Sponsor has rights, Sponsor shall have the right to 
request an additional delay to the proposed disclosure of no 
more than ninety (90) days so as to allow Sponsor to 
preserve its intellectual property.  
 
(d) In the event a multi-center publication is not 
submitted within twelve (12) months after conclusion, 
abandonment or termination of the Study at all sites, or if 

oznámené, inštitúcia oznámi túto skutočnosť spoločnosti 
Chiltern hneď ako to bude možné po tom, ako sa o tejto 
inšpekcii alebo audite dozvie. Inštitúcia poskytne spoločnosti 
Chiltern a zadávateľovi kópie všetkých materiálov 
špecifických pre klinické skúšanie, kópie externej 
korešpondencie, vyhlásení, formulárov a záznamov, ktoré 
inštitúcia alebo skúšajúci dostanú, získajú alebo vygenerujú 
na základe tejto inšpekcie a spoločnosti Chiltern a 
zadávateľovi poskytnú dostatočnú príležitosť vopred sa 
vyjadriť k akejkoľvek korešpondencii inštitúcie alebo 
skúšajúceho zaslanej príslušnému orgánu. 
 
(c) Inštitúcia bezodkladne opraví všetky chyby zistené 
počas auditu zadávateľom, spoločnosťou Chiltern alebo jej 
zástupcami vrátane všetkých položiek, pri ktorých sa zistilo 
nedodržanie protokolu, metodických pokynov ICH-GCP 
alebo záväzkov inštitúcie podľa tejto zmluvy.  

 
14. PUBLIKÁCIA 
(a) Všetky údaje alebo výsledky vyplývajúce 
z vykonávania tohto klinického skúšania sa považujú za 
informácie definované nižšie a nevyužijú sa na komerčný 
prospech inštitúcie alebo skúšajúceho.  
 
(b) Zadávateľ bude môcť slobodne zverejniť alebo 
použiť údaje zo štúdie na propagáciu alebo na iné Zadávateľ 
alebo spoločnosť Chiltern môže požiadať na náklady 
zadávateľa o spoluprácu inštitúciu, skúšajúceho alebo jej 
výskumný personál pri príprave rukopisu.  
 
(c)  Inštitúcia uznáva, že zadávateľ má právo na prvú 
publikáciu výsledkov klinického skúšania, ktorá má byť 
spoločnou multicentrickou publikáciou výsledkov klinického 
skúšania zadávateľa spolu so skúšajúcimi a inštitúciami zo 
všetkých príslušných centier poskytujúcich údaje, analýzy 
a komentáre. Inštitúcia a skúšajúci môžu, bez ohľadu na 
uvedené skutočnosti, po prvej publikácii údaje alebo 
výsledky klinického skúšania uverejniť, avšak za 
predpokladu, že navrhovanú publikáciu aspoň 60 (slovom 
šesťdesiat) dní pred dátumom navrhovanej publikácie 
predložia zadávateľovi na posúdenie. Zadávateľ má právo 
vymazať z navrhovanej publikácie všetky informácie, ktoré 
sa považujú za dôverné alebo chránené. V prípade, že by 
táto publikácia mohla ovplyvniť patentovateľnosť vynálezu, 
na ktorý má zadávateľ právo, zadávateľ má právo požiadať 
o ďalší odklad navrhovaného zverejnenia, a to o maximálne 
90 (slovom deväťdesiat) dní s cieľom poskytnúť zadávateľovi 
príležitosť na ochranu svojho duchovného vlastníctva.  
 
 
(d) V prípade, že multicentrická publikácia nie je do 12 
(slovom dvanástich) mesiacov od skončenia, zanechania 
alebo ukončenia klinického skúšania na všetkých centrách 



Protocol Ref: Triple 5  SlovakianTemplate Version: Version 1, 31 Mar 11 
Chiltern Ref: 32645  Sponsor / Study Approved Version: 1, 05 December 2013 

Chiesi_32645_Slovakia_Institution Bipartite CTA_FINAL_Version 1_17Mar2014    Page 11 of 26 
 

Sponsor confirms there will be no multi-center Study 
publication (whichever comes first), the Institution and/or 
Investigator may publish the Study results subject to 
Sponsor’s rights as set forth herein. The Institution agrees 
not to publish any Study related material other than in 
accordance with this section. 
 
 
15. DATA AND REPORTS 
Institution shall submit all data, reports, queries, and other 
requested information in a timely manner. Institution shall 
maintain Study reports as required by the Protocol and 
Instructions. Institution agrees to provide Chiltern with the 
data called for in the Protocol via the appropriate electronic 
data capture system in accordance with the schedule 
communicated by Chiltern and in compliance with the 
Electronic Access Terms and Conditions attached hereto as 
Exhibit A and incorporated by reference into this Agreement. 
 
 
16. INTELLECTUAL PROPERTY 
(a) Any inventions or discoveries (whether patentable 
or not), innovations, materials, documents, information, 
programs, suggestions, ideas, work product, results and 
reports made or developed by Institution, Investigator and/or 
Research Staff during the course of this Study shall be 
promptly disclosed to Sponsor and shall become, be and 
remain the sole and exclusive property of Sponsor. 
Institution hereby assigns and shall ensure Investigator and 
all Research Staff assign all right, title, and interest in and to 
such inventions or discoveries (whether patentable or not), 
innovations, suggestions, ideas, work product and reports, 
and all intellectual property rights with respect thereto, to 
Sponsor, free and clear of all liens, claims, and 
encumbrances. All such property is intended to be the result 
of “work for hire” for the benefit of Sponsor. Upon Sponsor's 
request, and at Sponsor’s sole cost and expense, Institution 
shall take (and will cause Investigator and Research Staff to 
take) such actions as Sponsor deems necessary or 
appropriate to perfect Sponsor’s exclusive ownership of such 
property and obtain patent or other proprietary protection in 
Sponsor's name with respect to any of the foregoing.  
 
 
 
(b) Neither Chiltern nor Sponsor shall transfer to 
Institution or Investigator (or Research Staff) by operation of 
this Agreement or by any other means any patent right, 
copyright or other proprietary or property right of Sponsor.  
 
 
(c) The Study Drug and Reference Product is and shall 
remain the sole property of Sponsor. The transfer of physical 

odovzdaná alebo ak zadávateľ potvrdí, že k multicentrickej 
publikácii nedôjde (podľa toho, čo nastane skôr), inštitúcia a 
skúšajúci môžu s výhradou práv zadávateľa stanovených 
v tejto zmluve výsledky klinického skúšania uverejniť. 
Inštitúcia sa zaväzuje nepublikovať žiaden materiál súvisiaci 
s klinickým skúšaním inak, než v súlade s ustanoveniami 
tohto oddielu. 
 
15. ÚDAJE A SPRÁVY 
Všetky údaje, správy, otázky a iné požadované informácie 
odovzdá inštitúcia včas. Inštitúcia uchová o klinickom 
skúšaní správy vyžadované protokolom a na základe 
pokynov. Inštitúcia sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti 
Chiltern údaje vyžadované protokolom prostredníctvom 
vhodného elektronického systému záznamu údajov v súlade 
s harmonogramom oznámeným spoločnosťou Chiltern 
a v súlade s Podmienkami elektronického prístupu 
uvedenými v Prílohe A tejto zmluvy a začlenenými do tejto 
zmluvy formou odkazu. 
 
16. DUCHOVNÉ VLASTNÍCTVO 
(a) Všetky vynálezy alebo objavy (či už patentovateľné 
alebo nie), inovácie, materiály, dokumenty, informácie, 
programy, návrhy, nápady, produkt práce, výsledky 
a správy, ku ktorým v priebehu tohto klinického skúšania 
dospela alebo vyvinula inštitúcia, skúšajúci alebo výskumný 
personál sa bezodkladne sprístupnia zadávateľovi a stanú 
sa, sú a zostanú výhradným a výlučným vlastníctvom 
zadávateľa. Inštitúcia týmto postupuje a zabezpečí, aby 
skúšajúci a celý výskumný personál postúpili všetky práva, 
zákonné nároky a podiel na týchto vynálezoch a objavoch (či 
už patentovateľných alebo nie), inováciách, návrhoch, 
nápadoch, produkte práce a správach, a všetky súvisiace 
práva duchovného vlastníctva zadávateľovi, oslobodené od 
všetkých záložných práv, pohľadávok a vecných bremien. 
Každé takéto vlastníctvo má byť výsledkom „práce na 
prenájom“ v prospech zadávateľa. Na požiadanie zadávateľa 
a výlučne na náklady a výdavky zadávateľa inštitúcia prijme 
(a zabezpečí, aby skúšajúci a výskumný personál prijali) 
také opatrenia, ktoré zadávateľ považuje za nevyhnuté alebo 
vhodné na zdokonalenie zadávateľovho výlučného 
vlastníctva tohto majetku a na získanie patentu alebo inej 
ochrany vlastníctva v mene zadávateľa v súvislosti 
s ktorýmkoľvek z uvedených.  
 
(b) Ani spoločnosť Chiltern, ani zadávateľ nepostúpia 
pri plnení tejto zmluvy ani žiadnym iným spôsobom na 
inštitúciu ani skúšajúceho (alebo výskumný personál) žiadne 
patentové, autorské ani iné vlastnícke alebo majetnícke 
právo zadávateľa.  
 
(c) Skúšaný produkt a referenčný produkt je a zostáva 
výlučným vlastníctvom zadávateľa. Prevod fyzickej držby 
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possession of the Study Drug and/or Reference Product 
hereunder, and/or the possession or use of the Study Drug 
and/or Reference Product by the Institution and the 
Investigator, shall neither constitute nor be construed as a 
sale, lease, or offer to sell or lease the Study Drug and/or 
Reference Product or other transfer of title in or to the Study 
Drug and/or Reference Product.  
 
17. INDEMNITY, LIABILITY AND INSURANCE 
 
(a) Chiltern and Sponsor shall not be responsible for, 
and the Institution shall indemnify, defend and hold Chiltern 
and Sponsor harmless from any loss or third party claim 
resulting from the Institution, Investigator or Research Staff’s 
negligence, willful misconduct, or their breach of this 
Agreement. 
 
 
(b) Institution undertakes to: 

(i) notify Chiltern and Sponsor promptly and in no 
event longer than ten(10) days of receipt, of any 
action or negligence which can result in claims 
against the Sponsor, Chiltern, the Institution, 
Investigator or Research Staff, in relation to the 
Study, or of filing of such claim; and 
 
 

(ii) fully co-operate with Sponsor and/or Chiltern to 
determine the actions in the cases referred to 
above, and take no action that could harm the 
interests of Sponsor or Chiltern. 

 
 
 
(c) Sponsor maintains liability insurance as required by 
national law. Proof of such insurance will be part of this  
agreement 
 
(d) Institution, Investigator and all Research Staff have 
such current licenses and permits as may be required to 
perform clinical studies. Institution shall maintain in full force 
and effect throughout the performance of the Study 
professional and general liability insurance in amounts 
appropriate to cover its liability for any damage which may 
be caused as a result of fault or negligence of the Institution, 
Investigator or Research Staff in the performance of the 
Study. Proof of such insurance shall be provided to Chiltern 
or Sponsor upon request. 

 
 
18. PAYMENTS 
(a) All payments will be made payable to: Fakultna 
nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 

skúšaného produktu a/alebo referenčného produktu podľa 
tejto zmluvy a držba alebo používanie skúšaného produktu 
a/alebo referenčného produktu inštitúciou a skúšajúcim sa 
nepovažuje ani nevykladá ako predaj, prenájom alebo 
ponuka na predaj alebo prenájom skúšaného produktu 
a/alebo referenčného produktu ani iný prevod vlastníckeho 
práva na skúšaný produkt a/alebo referenčný produkt.  
 
17. ODŠKODNENIE, PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ 
A POISTENIE 
(a) Spoločnosť Chiltern a zadávateľ nie sú zodpovedný 
za prípadné straty alebo nároky tretej strany vyplývajúce 
z nedbalosti, úmyselného pochybenia alebo porušenia tejto 
zmluvy inštitúciou, skúšajúcim alebo výskumným 
personálom, a inštitúcia odškodní, obháji a zbaví spoločnosť 
Chiltern a zadávateľa zodpovednosti za takéto prípadné 
straty alebo nároky. 
 
(b) Inštitúcia sa zaväzuje: 

(i) bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) 
dní od prijatia, oznámiť spoločnosti Chiltern 
a zadávateľovi akýkoľvek čin alebo nedbalosť, 
ktoré môžu viesť k uplatneniu nárokov 
v súvislosti s klinickým skúšaním voči 
zadávateľovi, spoločnosti Chiltern, inštitúcii, 
skúšajúcemu alebo výskumnému personálu, 
alebo uplatnenie tohto nároku; a 

(ii) plne spolupracovať so zadávateľom 
a spoločnosťou Chiltern pri rozhodovaní 
o postupe v uvedených prípadoch 
a nepodniknúť žiadne kroky, ktoré by škodili 
záujmom zadávateľa alebo spoločnosti Chiltern. 

 
 
(c) Zadávateľ má poistenie zodpovednosti za škodu 
v súlade s vnútroštátnymi zákonmi. Potvrdenie o tomto 
poistení tvorí prílohu tejto zmluvy.  
 
(d) Inštitúcia, skúšajúci a výskumný personál majú 
aktuálne oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie 
klinického skúšania. Inštitúcia si počas celej doby 
vykonávania klinického skúšania uchová plne platné a 
účinné poistenie profesijnej a všeobecnej zodpovednosti, 
a to vo výške vhodnej na pokrytie jej zodpovednosti za 
prípadné škody spôsobené vinou alebo nedbalosťou 
inštitúcie, skúšajúceho alebo výskumného personálu pri 
vykonávaní klinického skúšania. Potvrdenie o tomto poistení 
sa spoločnosti Chiltern alebo zadávateľovi poskytne na 
požiadanie. 

 
18. PLATBY 
(a) Všetky platby budú splatné: Fakultná nemocnica 
s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej len 
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(“Payee”) and sent to: Banská Bystrica, Nám.L.Svobodu č. 
1,  and TAX ID 2021095670. 
 
(b) The approved payments for the Study and related 
services to be conducted by Institution are provided for in the 
Budget attached hereto as Exhibit B and incorporated by 
reference herein (“Exhibit B”). The payments noted in 
Exhibit B include all applicable overheads due to any Party 
or entity as result of or in connection with the Study. Any and 
each deviation from the approved budget delineated in 
Exhibit B must be justified in writing to Chiltern, in 
accordance with Article 1(g), in advance of the deviation for 
Chiltern’s approval. Institution acknowledges that all 
payments due for services performed under this contract are 
the responsibility of Sponsor and Chiltern will not be held 
liable for payments until they have been paid by Sponsor for 
the fees due. Chiltern will use its best efforts to collect funds 
from Sponsor in a timely manner to ensure prompt payment 
to Payee. 
 
 
 
(c) Payments are dependent upon the performance of 
procedures in full compliance with the Protocol and this 
Agreement, as well as the timely and satisfactory submission 
of complete and correct data on the CRFs. The Payee will 
not be compensated for any Study subjects who were 
enrolled without a properly executed ICF, who do not meet 
the inclusion/exclusion criteria, or that are deemed violations 
of or deviations from the Protocol or this Agreement. 
Payments are dependent upon the reports and other 
information required by this Agreement and the Protocol 
being submitted to Chiltern in a timely and satisfactory 
manner. Payment for partially completed cases, i.e., early 
withdrawals, shall be made on a pro-rata basis for Services 
performed according to the Budget. Notwithstanding the 
foregoing, if this Agreement is terminated by Chiltern or 
Sponsor due to the Institution or Investigator’s failure to 
enroll a Study subject, all advance payments (unless non-
refundable) shall be promptly returned to Chiltern.  
 
 
 
(d) The Payee shall be responsible for compensating 
all persons or entities involved in the conduct of the Study. 
 
 
(e) Except as expressly provided for in the Budget or 
this Agreement, no payments will be made to Institution or 
any other person or entity in connection with the Study. 
Payment for any costs outside of the Budget or this 
Agreement must be approved in advance in writing by 
Chiltern. 

„príjemca platby“) a zaslané na adresu: Banská Bystrica, 
Nám.L.Svobodu č. 1, DIČ : 2021095670 
 
(b) Schválené platby za klinické skúšanie a súvisiace 
služby vykonávané inštitúciou sú stanovené v Rozpočte 
uvedenom v Prílohe B tejto zmluvy a začlenené do tejto 
zmluvy formou odkazu (ďalej len „Príloha B“). Platby 
uvádzané v Prílohe B zahŕňajú všetky príslušné režijné 
náklady splatné ktorejkoľvek zo strán alebo subjektu 
v dôsledku klinického skúšania alebo v súvislosti s ním. 
Dôvod na akúkoľvek odchýlku od schváleného rozpočtu 
uvedeného v prílohe B musí byť vopred písomne 
odôvodnený spoločnosti Chiltern v súlade s článkom 1 písm. 
(g), aby spoločnosť Chiltern mohla túto odchýlku schváliť. 
Inštitúcia si je vedomá, že za všetky platby splatné za služby 
vykonané podľa tejto zmluvy nesie zodpovednosť zadávateľ 
a spoločnosť Chiltern nebude niesť za platby zodpovednosť, 
kým nebudú vyplatené zadávateľom za odmeny. S cieľom 
zaistiť promptnú platbu príjemcovi platby, spoločnosť 
Chiltern vynaloží maximálne úsilie na včasný zber 
finančných prostriedkov od zadávateľa. 
 
(c) Platby závisia od vykonávania úkonov v plnom 
súlade s protokolom a touto zmluvou, ako aj od včasného 
a vyhovujúceho podania kompletných a správnych údajov na 
ZFÚ. Príjemca platby nedostane zaplatené za žiadnych 
účastníkov klinického skúšania, ktorí boli zaradení do 
klinického skúšania bez riadne podpísaného a dátumom 
označeného FIS, ktorí nespĺňajú kritéria pre zaradenie alebo 
nezaradenie do klinického skúšania, alebo u ktorých ide 
o porušenie alebo odklon od protokolu alebo tejto zmluvy. 
Platby závisia od včasného a vyhovujúceho podania správ 
a iných informácií požadovaných touto zmluvou 
a protokolom spoločnosti Chiltern. V čiastočne dokončených 
prípadoch, t. j. pri predčasnom odstúpení, sa za služby 
vykonané podľa Rozpočtu vypláca pomerná časť. Bez 
ohľadu na uvedené skutočnosti, v prípade vypovedania 
zmluvy spoločnosťou Chiltern alebo zadávateľom pri 
nezaradení účastníka do klinického skúšania inštitúciou 
alebo skúšajúcim sa všetky vyplatené zálohy (s výnimkou 
nerefundovateľných platieb) ihneď vrátia spoločnosti 
Chiltern.  
 
(d) Príjemca platby je zodpovedný za vyplácanie 
odmien všetkým osobám alebo subjektom podieľajúcim sa 
na vykonávaní klinického skúšania. 
 
(e) Inštitúcii ani žiadnej inej osobe alebo subjektu 
nebudú v súvislosti s klinickým skúšaním vyplatené žiadne 
platby, s výnimkou výslovných ustanovení Rozpočtu alebo 
tejto zmluvy. Platby za prípadné náklady mimo Rozpočtu 
alebo tejto zmluvy musia byť vopred písomne schválené 
spoločnosťou Chiltern. 
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(f) If a dispute arises between the Parties in respect of 
any part of an invoice, Chiltern shall notify Payee promptly of 
the particulars of the dispute, and Chiltern may withhold 
payment of the disputed part of the invoice provided that 
Chiltern and Payee endeavor promptly and in good faith to 
resolve the dispute. 

 
 
(g) Institution shall not bill any third party for any Study 
Drug or other items or services furnished by the Sponsor 
through Chiltern in connection with the Study, or any 
services provided to patients in connection with the Study for 
which payment is made as part of the Study, except as may 
be specifically authorized by the Exhibit B. 
 
 
(h) At Chiltern’s request, if Institution’s services provided 
under this Agreement are terminated by either party for any 
reason, Institution shall provide Chiltern with information and 
documentation developed by Institution during the course of 
a Study, including data, data analysis, and all other materials 
furnished to Institution by Sponsor or Chiltern hereunder a 
soon as practically feasible following the effective date of 
termination. Institution shall also coordinate the return of 
Study Drug, equipment and drug supplies as stated above in 
Article 9. Institution shall retain or caused to be retained 
relevant documentation in compliance with the applicable 
regulations. 
 
 
19. TERM AND TERMINATION 
(a) The term of this Agreement shall begin on the 
Effective Date and shall continue, unless sooner terminated 
in accordance with this Agreement, until (i) Chiltern has 
received all completed CRFs (ii) Institution and/or 
Investigator has resolved all data queries and submitted 
closeout reports to EC/IRB and Chiltern (as appropriate) (iii) 
closeout activities are completed and (iv) Chiltern has made 
all payments and received any refunds for payments made 
to Payee but unearned by Institution under this Agreement. 
 
 
(b) Chiltern, with written authorization from Sponsor, 
reserves the right to terminate this Agreement;  

(i)  upon thirty (30) days written notice to 
  Institution; or  

(ii)  upon immediate effect if the Sponsor 
terminates its clinical research agreement 
with Chiltern for the conduct of the Study; 
or  

 

 
(f) V prípade sporu medzi stranami v súvislosti 
s ktoroukoľvek časťou faktúry, spoločnosť Chiltern 
bezodkladne oznámi podrobnosti sporu príjemcovi platby 
a spoločnosť Chiltern môže zadržať platbu spornej časti 
faktúry za predpokladu, že spoločnosť Chiltern a príjemca 
platby sa promptne a v dobrej viere vynasnažia tento spor 
vyriešiť. 

 
(g) Inštitúcia neúčtuje žiadnej tretej strane žiaden 
skúšaný produkt alebo liek ani iné položky alebo služby 
poskytnuté zadávateľom prostredníctvom spoločnosti 
Chiltern v súvislosti s klinickým skúšaním, ani služby 
poskytnuté pacientom v súvislosti s klinickým skúšaním, za 
ktoré sa v rámci klinického skúšania zaplatí, s výnimkou, ak 
je to špecificky povolené v Prílohe B. 
 
(h) Ak budú služby poskytované inštitúciou na základe tejto 
zmluvy vypovedané ktoroukoľvek zo zmluvných strán 
z ľubovoľného dôvodu, , inštitúcia poskytne na žiadosť 
spoločnosti Chiltern informácie a dokumentáciu, ktoré 
vypracovala počas štúdie vrátane údajov, analýz údajov 
a ostatných materiálov poskytnutých zadávateľom alebo 
spoločnosťou Chiltern inštitúcii podľa tejto zmluvy, hneď, ako 
to bude možné po dátume nadobudnutia účinnosti ukončenia 
tejto zmluvy. Inštitúcia bude tiež koordinovať vrátenie 
skúšaného lieku, vybavenia a dodávok lieku tak, ako je to 
uvedené v článku 9. Inštitúcia si ponechá alebo zabezpečí 
ponechanie príslušnej dokumentácie v súlade s platnými 
predpismi. 
 
19. PLATNOSŤ A UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY 
(a) Platnosť tejto zmluvy začína dňom nadobudnutia 
účinnosti a pokračuje, pokiaľ neskončí predčasne v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, dokým (i) spoločnosť Chiltern 
nedostane všetky vyplnené ZFÚ; (ii) inštitúcia a skúšajúci 
nevyriešia všetky otázky týkajúce sa údajov a neodovzdajú 
EK/RK a spoločnosti Chiltern (podľa potreby) záverečné 
správy; (iii) sa nedokončia všetky záverečné činnosti; a (iv) 
spoločnosť Chiltern nevyplatí všetky platby a nedostane 
prípadnú náhradu súm vyplatených príjemcovi platby, na 
ktoré nemá inštitúcia podľa tejto dohody nárok. 
 
(b) Spoločnosť Chiltern si s písomným povolením 
zadávateľa vyhradzuje právo vypovedať túto zmluvu;  

(i)  písomným oznámením inštitúcii  
  s 30-dňovou (slovom tridsaťdňovou) 
  výpovednou lehotou; alebo  

(ii)  s okamžitou účinnosťou, ak zadávateľ 
ukončí so spoločnosťou Chiltern svoju 
zmluvu o vykonávaní klinického skúšania; 
alebo  

(iii) ak sa skúšajúcemu nepodarí náborom 
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(iii) if Investigator has failed to recruit or enroll 
a sufficient number of Study subjects for 
participation in the Study to make it likely 
that the statistical requirements applicable 
to the Study will be met, as determined by 
Sponsor. 

 
 
(c) Either Party may terminate this Agreement by 
written notice to the other Party, which will take effect 
immediately, if 
 

(i) the other Party breaches any provisions of 
this Agreement and such breach is not 
remedied within thirty (30) days of the 
breaching Party’s receipt of a written 
notice requesting such a remedy; 

 
(ii) either Party reasonably considers that risk 

to the Study subjects associated with 
continuation of the Study becomes 
unacceptable for scientific or Study 
subjects safety and welfare reasons; 

 
(iii) any relevant certificate, authorization, 

approval or exemption for conducting the 
Study is revoked, suspended or expires 
without renewal; or 

 
(iv) the Investigator becomes unable to work 

for the Study and no replacement of 
him/her acceptable to Sponsor or Chiltern 
is available in accordance with the 
Replacement section hereunder. 

 
 
 (d) Immediately upon receipt of a notice of termination 
of this Agreement, Institution shall ensure that the 
Investigator shall cease entering subjects into the Study, 
shall cease conducting procedures to the extent medically 
permissible on Study subjects already entered into the 
Study, and shall refrain from incurring additional costs and 
expenses to the extent possible. 
 
(e) In the event of termination of this Agreement, the 
sum payable under this Agreement shall be limited to 
prorated fees based on actual work properly and timely 
performed through the date of termination pursuant to the 
Protocol as determined in accordance with the Budget. Any 
funds not due Payee, as defined herein, under this 
methodology for payment but already paid to Payee shall be 
returned to Chiltern within thirty (30) days of the site close-

získať alebo zaradiť do klinického 
skúšania dostatočný počet účastníkov, na 
základe ktorého by podľa rozhodnutia 
zadávateľa boli štatistické požiadavky 
klinického skúšania pravdepodobne 
splnené. 

 
(c) Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo strán 
písomným oznámením druhej strane, a to s okamžitou 
platnosťou, ak 

 
(i) druhá strana poruší ktorékoľvek 

z ustanovení tejto zmluvy a do 30 (slovom 
tridsiatich) dní od prijatia písomnej žiadosti 
na nápravu stranou porušujúcou 
ustanovenie nedôjde k náprave tohto 
porušenia; 

(ii) ktorákoľvek zo strán verí, že riziko pre 
účastníkov klinického skúšania spojené 
s pokračovaním klinického skúšania je 
z vedeckých príčin alebo z dôvodu 
bezpečnosti a celkovej pohody účastníkov 
neprípustné; 

(iii) sa náležité osvedčenie, oprávnenie, 
povolenie alebo udelená výnimka na 
vykonávanie klinického skúšania zruší, 
pozastaví alebo stratí platnosť bez jeho/jej 
predĺženia; alebo 

(iv) skúšajúci nemôže na klinickom skúšaní 
ďalej pracovať a k dispozícii nie je za neho 
žiadna náhrada, ktorá by vyhovovala 
zadávateľovi alebo spoločnosti Chiltern, 
v súlade s ustanoveniami časti „Náhrada 
skúšajúceho“ tejto zmluvy. 

 
(d) Ihneď po prijatí oznámenia o ukončení platnosti 
tejto zmluvy inštitúcia zabezpečí, aby skúšajúci prestal 
zaraďovať účastníkov do klinického skúšania, pokiaľ je to 
z lekárskeho hľadiska prípustné, prestal na už zaradených 
účastníkoch vykonávať úkony a, pokiaľ je to možné, zabránil 
vzniku ďalších nákladov a výdavkov. 
 
 
(e) V prípade vypovedania tejto zmluvy sa suma 
splatná podľa ustanovení tejto zmluvy obmedzuje na 
pomernú odmenu podľa práce riadne a včas vykonanej do 
dňa ukončenia platnosti v súlade s protokolom určenú 
v súlade s Rozpočtom. Akékoľvek finančné prostriedky, 
ktoré, ako je uvedené v ustanoveniach tejto zmluvy, nie sú 
podľa tejto metodiky platby príjemcovi platby splatné, avšak 
príjemcovi platby už boli vyplatené, sa spoločnosti Chiltern 
vrátia do 30 (slovom tridsiatich) dní od záverečnej návštevy 
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out visit by Chiltern. 
 
 
(f) Investigator shall inform, treat and further observe 
the Study subjects in the event that the Study is prematurely 
concluded or interrupted to the extent medically necessary 
using his/her reasonable medical judgment. 
 
 
(g) At Chiltern’s request, if Institution’s services 
provided under this Agreement are terminated by either party 
for any reason, Institution shall provide Chiltern with 
information and documentation developed by Institution 
during the course of a Study, including data, data analysis, 
and all other materials furnished to Institution by Sponsor or 
Chiltern hereunder a soon as practically feasible following 
the effective date of termination. Institution shall also 
coordinate the return of Study Drug, Reference Product, 
Equipment and drug supplies stated above in Article 9 as 
directed by Chiltern and/or Sponsor. Institution shall retain or 
caused to be retained relevant documentation in compliance 
with the applicable regulations. 

 
 
20. REPLACEMENT 
(a) In the event that Investigator becomes either 
unwilling or unable to perform the duties required by this 
Agreement, Institution will cooperate, in good faith and 
expeditiously, to find a replacement investigator with similar 
qualifications acceptable to Sponsor and Chiltern; however 
Investigator shall continue to be bound by the provisions 
herein relating to Confidentiality, Debarment, Financial 
Disclosure, Publication, Intellectual Property, Indemnity, 
Liability and Insurance notwithstanding his or her 
replacement hereunder. 
 
 
(b) In the event a substitute acceptable to the Sponsor 
and the Institution is not found within a reasonable time 
period, this Agreement may be terminated in accordance 
with the Term and Termination section herein. The 
Institution’s cooperation in finding an acceptable 
replacement does not release the Investigator from its 
obligations to perform this Agreement up to and including the 
effective date of termination. 

 
21.  RECORD RETENTION 
(a) The Institution agrees to retain Essential 
Documents, as described in the ICH-GCP Guidelines, until at 
least two (2) years after the last approval of a marketing 
application in an ICH region and until there are no pending or 
contemplated marketing applications in an ICH region or at 

vykonanej spoločnosťou Chiltern. 
 
(f) V prípade predčasného ukončenia alebo prerušenia 
klinického skúšania bude skúšajúci informovať, ošetrovať 
a ďalej sledovať účastníkov klinického skúšania v rozsahu, 
v akom je to na základe lekárskeho úsudku zo zdravotného 
hľadiska nevyhnutné. 
 
(g)  Ak ktorákoľvek zo strán ukončí poskytovanie 
služieb inštitúciou na základe tejto zmluvy, na žiadosť 
spoločnosti Chiltern poskytne inštitúcia spoločnosti Chiltern 
informácie a dokumenty vypracované inštitúciou počas 
štúdie vrátane údajov, analýz údajov a všetkých ostatných 
materiálov, ktoré inštitúcii poskytol zadávateľ alebo 
spoločnosť Chiltern na základe tejto zmluvy, hneď, ako to 
bude prakticky možné po dátume nadobudnutia účinnosti 
ukončenia tejto zmluvy. Inštitúcia bude tiež koordinovať 
vrátenie skúšaného lieku, referenčného produktu, vybavenia 
a dodávok lieku uvedených vyššie v článku 9 podľa pokynov 
spoločnosti Chiltern a/alebo zadávateľa. Inštitúcia si 
ponechá alebo zabezpečí uchovanie príslušnej 
dokumentácie v súlade s platnými nariadeniami. 
 
20. NÁHRADA SKÚŠAJÚCEHO 
(a) V prípade, že skúšajúci nie je viac ochotný alebo 
nemôže ďalej plniť povinnosti požadované touto zmluvou, 
bude inštitúcia v dobrej viere a rýchlo spolupracovať pri 
hľadaní náhradného skúšajúceho s podobnou kvalifikáciou, 
ktorý by vyhovoval zadávateľovi a spoločnosti Chiltern. 
Skúšajúci je však naďalej viazaný ustanoveniami tejto 
zmluvy týkajúcimi sa dôvernosti informácií, vylúčenia 
skúšajúceho, sprístupnenia finančných informácií, 
publikácie, duchovného vlastníctva, odškodného, právnej 
zodpovednosti a poistenia, a to bez ohľadu na jeho náhradu 
podľa tejto zmluvy. 
 
(b) V prípade, že sa v prijateľnej lehote nepodarí nájsť 
náhradu, ktorá by vyhovovala zadávateľovi a inštitúcii, 
platnosť tejto zmluvy sa môže v súlade s podmienkami tohto 
oddielu ukončiť. Spolupráca inštitúcie pri hľadaní prijateľnej 
náhrady ju nezbavuje povinnosti plniť podmienky tejto 
zmluvy do a vrátane dňa nadobudnutia účinnosti ukončenia 
jej platnosti. 

 
 
21.  UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV 
(a) Inštitúcia sa zaväzuje uchovávať základné 
dokumenty, v súlade s metodickými pokynmi ICH-GCP, a to 
po dobu najmenej 2 (slovom dvoch) rokov od posledného 
schválenia žiadosti o registráciu na území ICH a pokým 
nebudú na území ICH predložené ani plánované žiadne 
žiadosti o registráciu alebo pokým neuplynú najmenej 2 
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least two (2) years have elapsed since the formal 
discontinuation of clinical development of the investigational 
product.  
 
(b) These documents shall be retained for a longer 
period, however, if required by the applicable regulatory 
requirements or by a separate written agreement with 
Sponsor.  
 
(c) The Institution must obtain written permission from 
the Sponsor prior to the destruction of any Study document 
at any time. The Institution will contact Sponsor for 
authorization prior to the destruction of any essential Study 
documents or in the event of accidental loss or destruction of 
any essential Study documents. The Institution will also 
notify Chiltern should he/she relocate or move the Study 
related files to a location other than that specified in the 
submitted Study documentation. 
 
 
 
22. ASSIGNMENT 
This Agreement may not be assigned or transferred by 
Institution without the prior written consent of Chiltern and 
Sponsor. Chiltern may assign or transfer this Agreement 
upon written notice to Institution. In the event Chiltern 
assigns or transfers this Agreement to a third party who will 
assume all obligations hereunder, Institution shall release 
and forever discharge Chiltern and its subsidiaries and 
affiliates from any and all liabilities and obligations of Chiltern 
arising under the Agreement from and after the effective date 
of such assignment. 

 
 
23. INDEPENDENT CONTRACTOR 
(a) Each of the parties to this Agreement shall act as 
an independent contractor and not be interpreted, on any 
basis, as an appointee, employee, servant or representative 
of the other party. Accordingly, the employee(s) of one Party 
shall not be regarded as employee(s) of the other Party and 
none of the Parties shall conclude a contract or agreement 
with a third party the meaning of which obligates or binds the 
other contractual Party.  
 
(b) Payments to Payee for services rendered under this 
Agreement shall be made in full at the amount provided for in 
the Budget without deductions for taxes of any kind, in 
conformity with Payee’s non-employee status. Unless 
otherwise provided in Exhibit B, any taxes due and payable 
as a result of the payments by Chiltern to Payee shall be 
solely Payee’s responsibility, and Payee shall timely pay all 
such taxes for which it is liable.  
 

(slovom dva) roky od oficiálneho prerušenia klinického 
vývoja skúšaného produktu alebo lieku.  
 
(b) Tieto dokumenty sa však v prípade, že ich vyžaduje 
regulačný orgán alebo samostatná písomná dohoda so 
zadávateľom uchovávajú dlhší čas.  
 
 
(c) Inštitúcia musí pred zničením akéhokoľvek 
dokumentu klinického skúšania od zadávateľa vždy získať 
písomné povolenie. Inštitúcia sa obráti so žiadosťou 
o povolenie na zadávateľa pred zničením akéhokoľvek 
základného dokumentu klinického skúšania alebo v prípade 
náhodnej straty alebo náhodného zničenia akéhokoľvek 
základného dokumentu klinického skúšania. Takisto 
v prípade, že inštitúcia premiestni alebo presunie záznamy 
týkajúce sa klinického skúšania na iné miesto, ako je 
uvedené v predloženej dokumentácii klinického skúšania, 
oznámi túto skutočnosť spoločnosti Chiltern. 
 
22. POSTÚPENIE ZMLUVY 
Inštitúcia nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti Chiltern a zadávateľa postúpiť ani previesť túto 
zmluvu. Spoločnosť Chiltern môže postúpiť alebo previesť 
túto zmluvu po písomnom oznámení inštitúcii. V prípade 
postúpenia alebo prevedenia tejto zmluvy spoločnosťou 
Chiltern na tretiu stranu, tretia strana prevezme všetky 
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. Inštitúcia zbaví a navždy 
oslobodí spoločnosť Chiltern a jej pridružené a dcérske 
spoločnosti od všetkých prípadných záväzkov a povinností 
spoločnosti Chiltern vyplývajúcich z tejto zmluvy, počnúc 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto postúpenia. 
 
23. NEZÁVISLÝ SUBJEKT 
(a) Každá zo strán tejto zmluvy koná ako nezávislý 
subjekt a na žiadnom základe sa nemá ponímať ako 
poverenec, zamestnanec, pracovník alebo zástupca druhej 
strany. Zamestnanci jednej strany sa preto nepovažujú za 
zamestnancov druhej strany a žiadna zo strán neuzavrie 
s treťou stranou žiadnu zmluvu ani dohodu, ktorá by 
zaväzovala druhú zmluvnú stranu. 
 
 
(b) Platby príjemcovi za služby poskytnuté podľa tejto 
zmluvy sa vyplácajú v plnej výške uvedenej v Rozpočte bez 
akýchkoľvek daňových zrážok v súlade so štatútom príjemcu 
platby ako nezamestnanca. Pokiaľ nie je v Prílohe B 
stanovené inak, za všetky dane dlžné a splatné v dôsledku 
platieb vyplatených spoločnosťou Chiltern príjemcovi platby 
nesie výlučnú zodpovednosť príjemca platby a príjemca 
platby všetky tieto dane, ktoré je povinný zaplatiť, zaplatí 
včas.  
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24. PUBLICITY 
Institution shall not disclose the existence of this Agreement 
or its association with Chiltern or Sponsor without the 
express written approval of the Party whose name is the 
subject of the potential disclosure, except as required by law. 
 
 
25. GOVERNING LAW 
This Agreement shall be construed in accordance with the 
laws of Slovakia without regard to its conflict of laws 
provisions. 
 
26. SURVIVAL 
Provisions herein regarding Confidentiality, Debarment, 
Financial Disclosure, Audits, Monitoring and Inspection, 
Publication, Intellectual Property, Indemnity, Liability and 
Insurance, Record Retention, Assignment, and Governing 
Law shall survive upon expiration or termination of this 
Agreement. 
 
 
27. MISCELLANEOUS 
(a) This Agreement, and any and all exhibits, 
attachments, etc., constitutes the entire agreement among 
the Parties regarding the Study and supersedes all prior and 
contemporaneous agreements and understandings, whether 
written or oral. 

 
(b) This Agreement, and any and all exhibits, 
attachments, etc., may be modified only by written document 
signed by the Parties hereto. 
 
(c) If any provision of this Agreement conflicts with the 
law under which this Agreement is to be construed or if any 
such provision is held invalid by a court, such provision shall 
be deemed to be restated to reflect as nearly as possible the 
original intentions of the Parties in accordance with 
applicable law and the remainder of this Agreement shall 
remain in full force and effect. 
 
(d) Waiver or forbearance by any Party with respect to 
a breach of any provision of this Agreement or any 
applicable law shall not be deemed to constitute a waiver 
with respect to any subsequent breach of any provision 
hereof. 

 
(e) If any dispute, controversy or claim arises out of this 
Agreement, the Parties agree that they will attempt in good 
faith to resolve the matter through negotiations. If 
negotiations fail to resolve the dispute, controversy or claim, 
the matter will be submitted to third party mediation on terms 

24. PUBLICITA 
Inštitúcia nezverejní existenciu tejto zmluvy ani svoju 
spoluprácu so spoločnosťou Chiltern alebo zadávateľom bez 
výslovného písomného povolenia zmluvnej strany, ktorej 
meno je predmetom tohto potenciálneho zverejnenia, 
s výnimkou, ak to vyžaduje zákon.  
 
25. ROZHODNÉ PRÁVO 
Táto zmluva sa vykladá v súlade so zákonmi Slovenskej 
republiky bez ohľadu na jej rozpor s ustanoveniami zákonov. 
 
 
26. POKRAČOVANIE PLATNOSTI USTANOVENÍ 
Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dôvernosti informácií, 
vylúčenia skúšajúceho, sprístupnenia finančných informácií, 
auditov, monitorovania a inšpekcie, publikácie, duchovného 
vlastníctva, odškodnenia, právnej zodpovednosti a poistenia, 
uchovávania záznamov, postúpenia zmluvy a rozhodného 
práva zostávajú platné aj po uplynutí platnosti alebo zrušení 
tejto zmluvy. 
 
27. RÔZNE USTANOVENIA 
(a) Táto zmluva a všetky prípadné prílohy, dodatky atď. 
predstavujú celú dohodu medzi stranami týkajúcu sa 
klinického skúšania a nahrádzajú všetky predchádzajúce 
a súčasné, písomné alebo ústne, zmluvy a dohody. 

 
 
(b) Táto zmluva a všetky prípadné prílohy, dodatky atď. 
sa môžu meniť len prostredníctvom písomného dokumentu 
podpísaného stranami tejto zmluvy. 
 
(c) V prípade rozporu medzi ustanovením tejto zmluvy 
a zákonmi, podľa ktorých sa vykladá táto zmluva alebo 
v prípade, že takéto ustanovenie uznal súd za neplatné, sa 
toto ustanovenie považuje za prepracované tak, ako by čo 
najpresnejšie vyjadrovalo pôvodný zámer zmluvných strán 
v súlade s príslušnými zákonmi a zostávajúce ustanovenia 
tejto zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. 
 
(d) Zrieknutie sa alebo upustenie od práv ktoroukoľvek 
zo strán v súvislosti s porušením akéhokoľvek ustanovenia 
tejto zmluvy alebo akéhokoľvek príslušného zákona sa 
nepovažuje za zrieknutie sa práv v súvislosti s akýmkoľvek 
následným porušením ustanovenia tejto zmluvy. 

 
(e) V prípade akéhokoľvek sporu, nezhody alebo 
nároku vyplývajúceho z tejto zmluvy sa strany zaväzujú 
v dobrej viere vynasnažiť túto záležitosť vyriešiť dohodou. Ak 
sa nepodarí tento spor, nezhodu alebo nárok vyriešiť 
dohodou, táto záležitosť sa postúpi na mediáciu tretej strane 
za podmienok pre zmluvné strany značne prijateľných. Ak sa 
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substantially acceptable to the Parties. If mediation fails to 
resolve a dispute, controversy or claim, any Party may 
submit the matter to an appropriate court of Slovakia for 
resolution. The proceedings shall be conducted in Slovak. 
 
 
(f) This Agreement shall be binding upon the Parties, 
their heirs, successors, and permitted assigns. 
 
(g) Any notice required or permitted to be given 
hereunder by any Party hereto shall be in writing and shall 
be deemed given on the date received if delivered 
personally, by recognized overnight courier, or five (5) days 
after the date postmarked if sent by registered or certified, 
mail, return receipt requested postage prepaid, to the 
following address: 
 
If to Chiltern:  
Chiltern International s.r.o., Pod Visnovkou 31/1661,140 00 
Praha 4, Czech republic 
 
If to Institution:  
Fakultna nemocnica s poliklinikou FDR Banska Bystrica, 
Nam. Ludvika Svobodu 1, 975 17 Banska Bystrica, Slovakia. 
 
 
If to Sponsor: 
Chiesi Farmaceutici S.p.A. , Via Palermo 26/a, 43 122 
Parma, Italy   
 
Any Party may change its notice address and contact person 
by giving notice of same in the manner herein provided.  
 
 
(h) All parties hereto expressly acknowledge and agree 
that Sponsor shall be a third party beneficiary of this 
Agreement and shall be entitled to enforce the provisions 
hereof by all remedies available at law or in equity. All 
parties expressly agree that Sponsor may be provided with a 
copy of this executed Agreement. 
 
 
(i) This Agreement shall not be considered valid until 
signed below by the appropriate Parties. This Agreement will 
become effective on the day following its publication in the 
Central Register of contracts of Slovakia.Each of the Parties 
hereto represents and warrants that the person signing 
below on such Party’s behalf has the authority to enter into 
this Agreement, and that this Agreement does not conflict 
with any existing agreement or obligations of such Party.  
 
(Signatures to Follow on Next Page.) 

spor, nezhodu alebo nárok nepodarí vyriešiť mediáciou, 
ktorákoľvek zo strán môže túto záležitosť postúpiť na 
vyriešenie na príslušný súd Slovenskej republiky. Súdne 
konanie sa vedie v slovenskom jazyku. 
 
(f) Táto zmluva je pre zmluvné strany, ich dedičov, 
nástupcov a oprávnených nadobúdateľov záväzná. 
 
(g) Všetky oznámenia, ktorých podanie si od zmluvnej 
strany vyžaduje alebo ktoré povoľuje táto zmluva, musia mať 
písomnú formu a považujú sa za podané v deň ich doručenia 
pri osobnom doručení alebo pri doručení akreditovaným 
nočným kuriérom, alebo 5 (slovom päť) dní po dátume 
uvedenom na poštovej pečiatke pri odoslaní doporučenou 
alebo potvrdenou poštou, zásielkou s predplateným 
poštovným s doručenkou, na túto adresu: 
 
Chiltern:  
Chiltern International s.r.o, Pod Višňovkou 31/1661, 140 00 
Praha 4, Česká republika. 
 
Inštitúcia:  
Fakultná nemocnica  s poliklinikou FDR Banská Bystrica, 
Nám. Ludvíka Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, 
Slovenská republika. 
 
Zadávateľ: 
Chiesi Farmaceutici S.p.A. , Via Palermo 26/a, 43 122 
Parma, Taliansko 
 
Každá zo zmluvných strán môže zmeniť svoju adresu pre 
doručenie oznámenia a meno kontaktnej osoby, a to 
oznámením spôsobom stanoveným v tejto zmluve.  
 
(h) Všetky zmluvné strany tejto zmluvy výslovne 
potvrdzujú a súhlasia, že zadávateľ bude treťou oprávnenou 
stranou tejto zmluvy a bude oprávnený na uplatňovanie si jej 
ustanovení pomocou všetkých nápravných prostriedkov, 
ktoré môže použiť na základe právnych predpisov alebo 
spravodlivosti. Všetky zmluvné strany výslovne súhlasia, že 
zadávateľ môže dostať kópiu tejto podpísanej zmluvy. 
 
(i) Táto zmluva sa nepovažuje za platnú, kým ju 
nepodpíšu príslušné zmluvné strany. Účinnosť táto zmluva 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv SR. Každá zo strán týmto 
vyhlasuje a zaručuje, že osoba podpisujúca túto zmluvu 
v mene tejto strany je oprávnená túto zmluvu uzavrieť a že 
táto zmluva nie je v rozpore so žiadnou existujúcou zmluvou 
alebo záväzkami tejto zmluvnej strany. 
 

(Podpisy sa uvádzajú na ďalšej strane.) 



Protocol Ref: Triple 5  SlovakianTemplate Version: Version 1, 31 Mar 11 
Chiltern Ref: 32645  Sponsor / Study Approved Version: 1, 05 December 2013 

Chiesi_32645_Slovakia_Institution Bipartite CTA_FINAL_Version 1_17Mar2014    Page 20 of 26 
 

 

Accepted and Agreed / Prijal a schválil: 

 

CHILTERN INTERNATIONAL s.r.o. 

 

 

 

 

Signature/ Podpis:     

 

Printed Name/ Meno (tlačeným písmom):  

MUDr. Dariusz Walach 

 

Title / Funkcia: Country Manager 

 

 

 

INSTITUTION’s NAME/ NÁZOV INŠTITÚCIE 

Fakultná nemocnica s poliknikou FDR Banská 

Bystrica 

 

Signature/ Podpis:     

 

Printed Name/ Meno (tlačeným písmom):  

MUDr,Vladimír Baláž, PhD. 

 

Title / Funkcia: riaditeľ     
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Exhibit A 
Electronic Access Terms and Conditions 

 
The Investigator and others at the Institution may be granted 
usernames and passwords (“Authorized Users”) to facilitate the 
entry of Study data into the electronic data capture system 
applicable to the Study (“Systems”). The usernames and 
passwords are provided in exchange for the agreement of the 
Institution, Investigator, and site Authorized Users obligation to 
adhere to subject the following Terms and Conditions: 
 
 
Authorized Users will provide to Chiltern certain registration 
information including name, address, phone number, and email 
address all of which must be accurate and kept current. Each 
Authorized User acknowledges that he/she is accountable and 
responsible for all actions initiated under his/her electronic 
signature. Authorized Users may not (a) select or use a 
username or password of another person with the intent to 
impersonate that person; (b) use a username or password in 
which another person has rights without such person's 
authorization, or (c) permit any third party to use his or her 
username and/or password.  
 
Authorized Users agree to keep assigned usernames and/or 
passwords confidential and to immediately notify Chiltern (a) if 
there is any reason to believe an assigned username and/or 
password has been improperly disclosed or otherwise 
compromised, (b) of any known or suspected unauthorized 
use(s) of a username and/or password, or (c) any known or 
suspected breach of security, including loss, theft, or 
unauthorized use of a username and/or password.  
 
 
 
Except as expressly authorized herein, Authorized Users shall 
neither transfer nor permit the use of or access to the Systems 
by any third party. Authorized Users, the Institution, and 
Investigator shall use the Systems only for lawful purposes and 
in accordance with this Agreement. Authorized Users and the 
Institution shall not self-host the Systems on its own servers or 
those of any third party on its behalf. The Institution and its 
Authorized Users shall not reverse engineer, disassemble or 
decompile the Systems in any manner. The Institution and its 
Authorized Users shall not copy, enhance, modify, or create 
derivative works based on the Systems or disclose the results 
of Systems performance benchmarks to any third party without 
the Systems owner’s prior written consent. The Institution and 
Authorized Users shall not transfer, sell, resell, give, distribute 
or sublicense the License to any other party.  
 
 
Failure to comply with the foregoing shall constitute a breach of 
this Agreement, which may result in immediate termination of 
an Authorized User’s or the Institution’s access to the System. 

Príloha A 
Podmienky elektronického prístupu 

 
Skúšajúcemu a iným osobám v inštitúcii môže byť poskytnuté 
prihlasovacie meno a heslo (ďalej len „oprávnení užívatelia“) 
s cieľom umožniť zapísanie údajov klinického skúšania do 
elektronického systému záznamu údajov vzťahujúceho sa na 
klinické skúšanie (ďalej len „systémy“). Prihlasovacie mená 
a heslá sa poskytnú na výmenu za súhlas inštitúcie, 
skúšajúceho a oprávnených užívateľov s dodržiavaním týchto 
podmienok: 
 
Oprávnení užívatelia poskytnú spoločnosti Chiltern určité 
registračné údaje vrátane mena, adresy, telefónneho čísla 
a emailovej adresy, pričom všetky tieto údaje musia byť presné 
a aktuálne. Každý oprávnený užívateľ berie na vedomie, že je 
zodpovedný za všetky činy vykonané použitím jeho 
elektronického podpisu. Oprávnení užívatelia nesmú (a) zvoliť 
alebo používať prihlasovacie meno alebo heslo inej osoby 
s úmyslom vydávať sa za túto osobu; (b) používať prihlasovacie 
meno alebo heslo, na ktoré má právo iná osoba, bez súhlasu 
tejto osoby; alebo (c) povoliť žiadnej tretej strane používať jeho 
prihlasovacie meno alebo heslo.  
 
Oprávnení užívatelia sa zaväzujú uchovávať pridelené 
prihlasovacie mená a heslá v tajnosti a okamžite informovať 
spoločnosť Chiltern, (a) ak existuje dôvod sa domnievať, že 
pridelené prihlasovacie meno alebo heslo bolo nevhodne 
sprístupnené alebo inak ohrozené; (b) o prípadnom 
neoprávnenom používaní alebo podozrení na takéto používanie 
prihlasovacieho mena alebo hesla; alebo (c) o prípadnom 
porušení bezpečnosti, vrátane strát, krádeže alebo 
neoprávneného používania prihlasovacieho mena alebo hesla 
alebo podozrení na takéto porušenie.  
 
Ak to nie je v týchto ustanoveniach výslovne povolené, 
oprávnení užívatelia nepostúpia a nepovolia používanie 
systémov ani prístup k systémom žiadnej inej strane. 
Oprávnení užívatelia, inštitúcia a skúšajúci používajú systémy 
len na zákonné účely a v súlade s touto zmluvou. Oprávnení 
užívatelia a inštitúcia nesmú vo svojom mene hosťovať systémy 
na vlastných serveroch ani na serveroch tretej strany. Inštitúcia 
a oprávnení užívatelia nesmú žiadnym spôsobom uplatňovať 
reverzné inžinierstvo, rozoberať ani dekompilovať systémy. 
Inštitúcia a oprávnení užívatelia nesmú kopírovať, 
zdokonaľovať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela 
založené na systémoch alebo sprístupňovať výsledky 
referenčných hodnôt výkonnosti systémov žiadnej tretej strane 
bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa systému. Inštitúcia 
a oprávnení užívatelia nesmú previesť, predať, ďalej predať, 
darovať, ďalej poskytnúť licenciu žiadnej inej strane.  
 
Nedodržanie uvedených ustanovení predstavuje porušenie tejto 
zmluvy, ktoré môže viesť k okamžitému zrušeniu prístupu 
oprávnených užívateľov a inštitúcie k systému. 
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Exhibit B 
Budget 

 
DEFINITIONS: 
“Evaluable Patient” – A Study patient who was screened and 
randomised into the IVRS/IWRS in accordance with the 
Protocol, received at least one dose of study medication and 
adhered with the procedures requested by the Protocol. This 
includes Study patients who are withdrawn by reason of 
adverse event or any other reason that is not the 
responsibility of Institution and/or Investigator or Study 
patients who withdraw due to death, during the Study. All 
investigations have been entered into the electronic case 
report form (“eCRF”) and all queries arising from Sponsor or 
Chiltern’s monitoring were clarified.  
 
 
"Protocol Violator" – A Study patient who was entered into 
the Study but who failed to meet all of the inclusion criteria 
or who met one of the exclusion criteria or who is not studied 
according to the Protocol. 
 
“Screen Failures” – Screened study patients who, following 
the Protocol screening period, did not fulfil Protocol Eligibility 
criteria that allowed them to be randomised in the IVRS or 
patients who, following the Protocol screening period 
decided not to participate further in the study and withdrew 
their consent prior to being randomised in the IVRS/IWRS. A 
maximum of 2 screen failures will be paid.  
 
1. Payment Per Visit  
(a)  In consideration of the performance of Institution 
under this Agreement, Chiltern, upon receipt of funds from 
Sponsor, agrees to pay the remuneration which shall be 
calculated on the following basis (hereinafter referred to as 
“Remuneration”): 
 
All fees payable for a completed visit type per Study patient 
and exclusive of VAT : 
 

Visit Number Institution fee 

 
Visit 0 Pre-Screening  36.00€ 

 
Visit 1 Screening week -2 144.00 € 

 
Visit 2 Treatment week 0 (+ 2 days)  

180.00 € 

 
Visit 3 Treatment week 4 (+ 3 days) 

156.00 € 

Visit 4 Treatment week 12 (+ 5 
days) 

156.00 € 

Príloha B 
Rozpočet 

 
VYMEDZENIE POJMOV: 
„Vyhodnotiteľný pacient“ – študijný pacient, ktorý podstúpil 
skríning a bol randomizovaný do systému IVRS/IWRS 
v súlade s protokolom, dostal minimálne jednu dávku 
skúšaného lieku a dodržiaval postupy požadované podľa 
protokolu. Patria sem študijní pacienti, ktorí boli vyradení 
z dôvodu nežiadúcej udalosti alebo iného dôvodu, za ktorý 
nie je zodpovedná inštitúcia a/alebo skúšajúci alebo študijní 
pacienti, ktorí boli vyradení z dôvodu smrti počas štúdie. 
Všetky skúšania boli zadané do elektronického 
záznamového formuláru účastníka (ďalej len „eCRF“) 
a všetky otázky vyplývajúce z monitorovania zadávateľom 
alebo spoločnosťou Chiltern boli vysvetlené.  
 
„Subjekt, ktorý porušil protokol“ – študijný pacient, ktorý bol 
zaradený do štúdie, no nesplnil všetky zaraďovacie kritériá 
alebo ktorý splnil jedno z vyraďovacích kritérií alebo ktorý 
nebol skúmaný v súlade s protokolom. 
 
„Neúspešné skríningy“ – študijní pacienti, ktorí podstúpili 
skríning a ktorí po období skríningu podľa protokolu nesplnili 
kritériá na zaradenie, aby mohli byť randomizovaní do 
systému IVRS alebo pacienti, ktorí sa po období skríningu 
podľa protokolu rozhodli ďalej nezúčastniť štúdie a stiahli 
svoj súhlas pred randomizáciou do systému IVRS/IWRS. 
Preplatené budú najviac dva neúspešné skríningy.  
 
1. Platba za návštevu  
(a)  So zreteľom na plnenie povinností inštitúciou podľa 
tejto zmluvy spoločnosť Chiltern súhlasí, že po prijatí 
finančných prostriedkov od zadávateľa zaplatí odmenu, ktorá 
sa vypočíta nasledovne (ďalej len „odmena“): 
 
 
Všetky poplatky splatné za dokončený typ návštevy 
študijného pacienta a bez DPH: 
 

Číslo návštevy Odmena inštitúcie 

 
0. návšteva pred skríningom  36.00€ 

 
1. návšteva – skríning – 2. týždeň 144.00 € 

2. návšteva – liečba – 0. týždeň (+ 
 2 dni)  

180.00 € 

3. návšteva – liečba – 4. týždeň 
(+ 3 dni) 

156.00 € 

4. návšteva – liečba – 12. týždeň 
(+ 5 dní) 

156.00 € 
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Visit 5 Treatment week 26 (+ 5 
days)  

156.00 € 

Visit 6 Treatment week 40 (+ 5 
days) 

156.00 € 

Visit 7 Treatment week 52 (+ 5 
days) / Early Termination 

168.00 € 

Total per study PATIENT  1152.00 € 

 
Institution acknowledges that Chiltern has entered into a 
separate agreement with the Investigator and research staff 
under which the Investigator shall receive compensation for 
his/her role in the Study. The Institution acknowledges that 
under the agreement, between Chiltern and the Investigator, 
the Investigator is bound to inform the Institution in writing of 
any agreement between Chiltern and the Investigator for 
additional Study compensation. All fees to investigator and 
research staff payable under the separate agreement for a 
completed visit type per Study patient are exclusive of VAT 
and are provided below for information :  
 
Investigator Fees: MUDr. Juraj Mazal: 

Visit Number Investigator fees 
Visit 0 Pre-Screening  28.00 € 
Visit 1 Screening week -2 112.00 € 
Visit 2 Treatment week 0 (+ 2 
days)  140.00 € 

Visit 3 Treatment week 4 (+ 3 
days) 121.00 € 
Visit 4 Treatment week 12 (+ 5 
days) 121.00 € 
Visit 5 Treatment week 26 (+ 5 
days)  121.00 € 
Visit 6 Treatment week 40 (+ 5 
days) 121.00 € 

Visit 7 Treatment week 52 (+ 5 
days) / Early Termination 132.00 € 

Total per study PATIENT  896.00 € 

 
 
Investigator Fees: MUDr. Daniela Kemkova: 

Visit Number Investigator fees 
Visit 0 Pre-Screening  28.00 € 
Visit 1 Screening week -2 112.00 € 
Visit 2 Treatment week 0 (+ 2 
days)  140.00 € 

Visit 3 Treatment week 4 (+ 3 
days) 121.00 € 
Visit 4 Treatment week 12 (+ 5 121.00 € 

5. návšteva – liečba – 26. týždeň 
(+ 5 dní)  

156.00 € 

6. návšteva – liečba – 40. týždeň 
(+ 5 dní) 

156.00 € 

7. návšteva – liečba – 52. týždeň 
(+ 5 dní)/predčasné ukončenie 

168.00 € 

 
Spolu za PACIENTA štúdie  1152.00 € 

 
Inštitúcia berie na vedomie, že Chiltern uzavrel osobitnú 
zmluvu so skúšajúcim a výskúmným týmom podľa ktorej 
skúšajúci dostane náhradu za jeho / jej úlohu v štúdii. 
Inštitúcia berie na vedomie, že na základe dohody medzi 
Chilternom a skúšajúcim, je skúšajúci povinný písomne 
informovať inštitúciu o akejkoľvek dohode medzi Chilternom 
a skúšajúcim pre ďalšie náhrady štúdie.Všetky poplatky pre 
skúšajúceho a jeho študiný tým, ktoré budú splatné 
v samostatnej zmluve a budú uvedené  za dokončený typ 
návštevy študijného pacienta a bez DPH, sú uvedené pre 
informáciu nižšie: 
 
Odmena pre skúšajúceho MUDr. Juraj Mazal: 

Číslo návštevy 
Odmena 
skúšajúceho 

0. návšteva pred skríningom  28.00 € 
1. návšteva – skríning – 2. týždeň 112.00 € 
2. návšteva – liečba – 0. týždeň 
(+ 2 dni)  140.00 € 
3. návšteva – liečba – 4. týždeň 
(+ 3 dni) 121.00 € 
4. návšteva – liečba – 12. týždeň 
(+ 5 dní) 121.00 € 
5. návšteva – liečba – 26. týždeň 
(+ 5 dní)  121.00 € 
6. návšteva – liečba – 40. týždeň 
(+ 5 dní) 121.00 € 

7. návšteva – liečba – 52. týždeň 
(+ 5 dní)/predčasné ukončenie 132.00 € 

 
Spolu za PACIENTA štúdie  896.00 € 

 
 
Odmena pre skúšajúceho MUDr. Daniela Kemková: 

Číslo návštevy 
Odmena 
skúšajúceho 

0. návšteva pred skríningom  28.00 € 
1. návšteva – skríning – 2. týždeň 112.00 € 
2. návšteva – liečba – 0. týždeň 
(+ 2 dni)  140.00 € 
3. návšteva – liečba – 4. týždeň 
(+ 3 dni) 121.00 € 
4. návšteva – liečba – 12. týždeň 121.00 € 
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days) 
Visit 5 Treatment week 26 (+ 5 
days)  121.00 € 
Visit 6 Treatment week 40 (+ 5 
days) 121.00 € 

Visit 7 Treatment week 52 (+ 5 
days) / Early Termination 132.00 € 

Total per study PATIENT  896.00 € 

 
Investigator Fees: MUDr. Eva Beresova: 

Visit Number Investigator fees 
Visit 0 Pre-Screening  28.00 € 
Visit 1 Screening week -2 112.00 € 
Visit 2 Treatment week 0 (+ 2 
days)  140.00 € 

Visit 3 Treatment week 4 (+ 3 
days) 121.00 € 
Visit 4 Treatment week 12 (+ 5 
days) 121.00 € 
Visit 5 Treatment week 26 (+ 5 
days)  121.00 € 
Visit 6 Treatment week 40 (+ 5 
days) 121.00 € 

Visit 7 Treatment week 52 (+ 5 
days) / Early Termination 132.00 € 

Total per study PATIENT  896.00 € 

 
 
(b) For each Evaluable Patient, payment will be made 
according to actual visits performed and the evaluable data 
produced and entered correctly in the eCRF.  
 
(c) Institution understands and agrees that 
Remuneration and amounts mentioned above and in Articles 
3 below covers any and all fees to Institution including 
Pharmacy and any costs which are to be allocated by 
Institution to Research Staff, if any and costs and expenses 
to be incurred by Institution under this Agreement 
 
(d) It is understood and agreed that no Remuneration will be 
paid by Chiltern for any visits performed after screening in 
relation to any Study patient who does not conform to the 
Protocol’s inclusion and exclusion criteria or in relation to 
whom serious deviations from the Protocol have been made. 
 
 
2.  Protocol Violators 
There will be no payment for Protocol Violators. 

(+ 5 dní) 
5. návšteva – liečba – 26. týždeň 
(+ 5 dní)  121.00 € 
6. návšteva – liečba – 40. týždeň 
(+ 5 dní) 121.00 € 

7. návšteva – liečba – 52. týždeň 
(+ 5 dní)/predčasné ukončenie 132.00 € 

 
Spolu za PACIENTA štúdie  896.00 € 

 
Odmena pre skúšajúceho MUDr. Eva Bérešová: 

Číslo návštevy 
Odmena 
skúšajúceho 

0. návšteva pred skríningom  28.00 € 
1. návšteva – skríning – 2. týždeň 112.00 € 
2. návšteva – liečba – 0. týždeň 
(+ 2 dni)  140.00 € 
3. návšteva – liečba – 4. týždeň 
(+ 3 dni) 121.00 € 
4. návšteva – liečba – 12. týždeň 
(+ 5 dní) 121.00 € 
5. návšteva – liečba – 26. týždeň 
(+ 5 dní)  121.00 € 
6. návšteva – liečba – 40. týždeň 
(+ 5 dní) 121.00 € 
7. návšteva – liečba – 52. týždeň 
(+ 5 dní)/predčasné ukončenie 132.00 € 

 
Spolu za PACIENTA štúdie  896.00 € 

 
(b) Za každého vyhodnotiteľného pacienta sa vykoná 
platba v súlade so skutočne absolvovanými návštevami 
a získanými vyhodnotiteľnými údajmi a správne zadanými do 
formulára eCRF.  
 
(c) Inštitúcia berie na vedomie a súhlasí, že odmena 
a sumy uvedené vyššie a v článku 3 ďalej pokrývajú všetky 
poplatky inštitúcii vrátane poplatkov lekárne a akékoľvek 
náklady, ktoré má prideliť inštitúcia výskumnému personálu, 
ak inštitúcii vzniknú akékoľvek náklady a výdavky na základe 
tejto zmluvy. 
 
(d)  Berie sa na vedomie a potvrdzuje, že spoločnosť 
Chiltern nezaplatí odmenu za žiadne návštevy vykonané po 
skríningu v súvislosti s akýmkoľvek študijným pacientom,  
ktorý nesplní vstupné alebo vyraďovacie kritériá podľa 
protokolu alebo v súvislosti k výrazným odchýlkam od 
protokolu, ku ktorým došlo. 
 
2. Subjekty, ktoré porušili protokol 
Za subjekty, ktoré porušili protokol, sa nevykoná žiadna 
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3. Screen Failures  
For each Patient, to a maximum of 2 patients, who meets 
the criteria of Screen Failure above, a payment of will be 
made of 180.00 €upon the correct entry of their Pre-
screening and Screening data in the eCRF. Further screen 
failures must be discussed with Chiltern before payment is 
confirmed. 
   
(a)  Rescue medication 
Salbutamol Ventolin® (or equivalent formulation) will be 
purchased by the site solely for the purposes of the conduct 
of the Study and will be reimbursed by Chiltern. Institution 
will maintain a record of dispensing and return of the rescue 
medication and at the end or termination of the Study, 
Institution shall conduct and document a final drug inventory 
(used and unused). In case of discrepancies in physical 
inventory these discrepancies will be explained.  
 
5. Overheads, VAT and other taxes, costs & fixed 
amounts 
(a)  The Institution hereby agrees that, under the so-
called “Reverse Charge” mechanism Chiltern will be liable 
as VAT debtor with respect to the payment under this 
Agreement, and therefore, the invoice(s) under this 
Agreement shall be issued with VAT at 0%. Furthermore, the 
Investigator undertakes to remark on its invoice(s) the VAT-
ID No. of the Investigator and the following notice: “By 
reference to the so-called ‘Reverse Charge’ mechanism, the 
recipient of the services rendered is liable as VAT debtor. 
The recipient’s VAT-ID No. is CZ28178777. 
 
(b) All other taxes, costs and fixed amounts are 
included in the above payments. Institution shall be 
responsible for the payment of all taxes and levies to the 
relevant authorities.  
 
(c) All fees in Section 1, above, are inclusive of any 
overheads incurred by Institution and pharmacy. 
 
6. Payment Terms 
(a)  Invoices for all Study related fees and costs shall 
be submitted at least quarterly. The fee for a given visit is 
payable if the visit is completely monitored and validated. All 
invoices shall be submitted to Chiltern 6 months after 
database lock. Chiltern reserve the right not to pay an 
invoice which is submitted after this period. 
 
 
(b) The final payment will be made when Investigator 
has: 

platba. 
 
3. Neúspešné skríningy  
Za každého pacienta, maximálne však dvoch, ktorí splnia 
kritériá neúspešného skríningu uvedené vyššie, sa vyplatí 
suma 180,00 EUR po správnom zadaní údajov spred 
skríningu alebo zo skríningu do formulára eCRF. Ďalšie 
neúspešné skríningy je potrebné prerokovať so 
spoločnosťou Chiltern predtým, ako bude platba potvrdená. 
 
 (a) Záchranný liek 
Salbutamol Ventolin® (alebo liek s podobným zložením) 
zakúpi pracovisko výlučne na účely vykonávania tejto štúdie 
a bude preplatený spoločnosťou Chiltern. Inštitúcia bude 
uchovávať záznamy o vydaní a vrátení záchranného lieku 
a na konci alebo pri ukončení štúdie inštitúcia vykoná 
a zdokumentuje konečný súpis dodávky lieku (použitého 
a nepoužitého). V prípade rozdielov  
vo fyzickom stave zásob budú vysvetlené.  
 
5. Režijné náklady, DPH a iné dane, náklady a fixné 
sumy 
(a) Inštitúcia týmto súhlasí, že podľa postupu 
takzvaného „prenesenia daňovej povinnosti“ bude, pokiaľ ide 
o platby podľa tejto zmluvy, Chiltern dlžníkom DPH, a preto 
faktúry podľa tejto zmluvy sa vystavujú s DPH na úrovni 0 %. 
Skúšajúci sa ďalej zaväzuje, že na svojich faktúrach uvedie 
svoje IČ DPH a túto poznámku: „Podľa postupu tzv. 
„prenesenia daňovej povinnosti“ príjemca poskytnutých 
služieb je dlžníkom DPH. DIČ príjemcu je CZ28178777. 
 
 
 
(b) Všetky ďalšie dane, náklady a fixné sumy budú 
zahrnuté v uvedených platbách. Inštitúcia bude zodpovedná 
za zaplatenie všetkých daní a odvodov príslušným úradom.  
 
 
(c) Všetky poplatky uvedené v časti 1 vyššie zahŕňajú 
režijné náklady, ktoré vzniknú inštitúcii a poplatky lekárne. 
 
6. Platobné podmienky 
(a)  Faktúry na všetky náklady súvisiace so štúdiou 
a náklady sa budú predkladať štvrťročne. Poplatok za 
príslušnú návštevu je splatný v prípade, že návšteva bude 
riadne zmonitorovaná a overená. Všetky faktúry je potrebné 
predložiť spoločnosti Chiltern do 6 mesiacov po uzavretí 
databázy. Spoločnosť Chiltern si vyhradzuje právo nezaplatiť 
faktúru, ktorá bude predložená po tomto období. 
 
(b) Záverečná platba bude vykonaná, ak inštitúcia: 
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(i)  completed the Study;  
(ii)  satisfactorily accounted for all Study Drug;  
(iii)  completed eCRF for each Study patient in the 

Study; and  
(iv)  satisfactorily answered all of Chiltern inquiries 

regarding the Study.  
 
(c) This project is sponsored by a client of Chiltern, as 
such it is agreed that all payments under this agreement will 
only be paid once appropriate funds are received by 
Chiltern. For the avoidance of doubt, Chiltern will use its 
reasonable endeavours to collect such monies as soon as 
reasonably possible. 
 
 
(d)  If the Study is terminated prematurely for whatever 
reason, and Institution has received payments totalling more 
than the actual Remuneration to be calculated in 
accordance with the formula provided in section 1a) up to 
the point of termination of the Study, Institution shall 
promptly reimburse such overpayments to Chiltern within 
thirty (30) days of effective date of termination of this 
Agreement.  
 
(e)  Chiltern upon receipt of funds from Sponsor shall 
pay the Remuneration specified above to Institution by bank 
transfer to the following bank account within 45 days of its 
receipt of the invoice. 
 
Banking details: 

Name of account holder: Fakultna nemocnica 
s poliklinikou FDR 
Banska Bystrica 

Bank name: Statna pokladnica 
Sort code: 8180 
Account code/IBAN Code: SK35818000000070002

78282 
SWIFT: SPSRSKBA 
Reference text  32645 

 
All invoices will be sent to the attention of Chiltern 
International s.r.o. referencing code: 32645 
 
Chiltern International s.r.o.  (registered name), Pod 
Visnovkou 31/1661, 140 00 Prague 4   (full address), Czech 
Republic (country) 

(i)  dokončí štúdiu;  
(ii)  uspokojivo vykáže všetky skúšané lieky;  
(iii)  vyplnila formuláre eCRF pre všetkých študijných 

pacientov a  
(iv)  uspokojujúco odpovedala na všetky otázky 

spoločnosti Chiltern v súvislosti so štúdiou.  
 
(c) Zadávateľom tohto projektu je klient spoločnosti 
Chiltern a preto je dohodnuté, že všetky platby na základe 
tejto zmluvy budú zaplatené až potom, ako spoločnosť 
Chiltern obdrží príslušné finančné prostriedky. S cieľom 
vyhnúť sa pochybnostiam, spoločnosť Chiltern vynaloží 
primerané úsilie na to, aby získala takéto finančné 
prostriedky čím skôr. 
 
(d)  Ak bude štúdia ukončená predčasne z akéhokoľvek 
dôvodu a inštitúcia dostane platby, ktorých celková suma 
bude vyššia ako skutočná odmena vypočítaná podľa vzorca 
uvedeného v časti 1 písm. a) až do ukončenia štúdie, 
inštitúcia okamžite vráti tento rozdiel spoločnosti Chiltern do 
tridsiatich (30) dní od dátumu nadobudnutia účinnosti 
ukončenia tejto zmluvy.  
 
 
(e)  Po prijatí finančných prostriedkov od zadávateľa 
spoločnosť Chiltern vyplatí inštitúcii odmenu uvedenú vyššie 
prostredníctvom bankového prevodu na nasledujúci bankový 
účet do 45 dní od prijatia faktúry. 
 
Údaje o banke: 

Meno majiteľa účtu: Fakultná nemocnica 
s poliklinikou FDR Banská 
Bystrica 

Názov banky: Štátna pokladnica 
Kód banky: 8180 
Číslo účtu/kód IBAN: SK35818000000070002782

82 
SWIFT: SPSRSKBA 
Referenčný text  32645 

 
Všetky faktúry sa majú odosielať do rúk  Chiltern 
International s.r.o. s referenčným kódom: 32645 
 
Chiltern International s.r.o. (oficiálny názov), Pod Višňovkou 
31/1661, 140 00 Praha 4   (úplná adresa), Česká republika 
(štát) 

 


