
Příloha 2 - ŠABLONA

Datum vydání:30/06/2019

Celé jméno

(Odst. 1.01)

Zdravotničtí
odborníci: místo
výkonu hlavní
praxe (obec),
Zdravotnické

zařízení: místo
registrace
(obec)

(Čl. 3)

Stát výkonu
hlavní praxe

(Příloha 1)

Adresa hlavní
praxe

(Čl. 3)

Unikátní lokální
identifikátor
státu VOLITELNĚ

(Čl. 3) Dary a granty
zdrav. zařízením
(Čl. 3.01.1.a)

Příspěvky na náklady akcí (Čl. 3.01.1.b & 3.01.2.a) Odměny za služby a konzultace
(Čl. 3.01.1.c & 3.01.2.c)

CELKEM
VOLITELNÉ

Smlouvy o
sponzorování se

zdrav.
zařízeními /

třetími stranami
pověřenými
zdrav.

zařízeními
pořádáním akce

Registrační
poplatky

Doprava a
ubytování

Platby/odměny

Platby nebo jiná
plnění

související s
odměnou nebo
sjednané v
poradenské

smlouvě včetně
dopravy a
ubytování

příslušné k dané
smlouvě

Z o
d d
r b
a o
v r
o n
t í
n c
i i
č
t
í

UVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH JMEN - každý zdrav. odborník na jeden řádek (tj. všechny platby nebo jiná plnění v průběhu roku na jednotlivého zdrav. odborníka budou sečteny: podle potřeby se předkládá položkový rozpis pouze pro
potřebu jednotlivých příjemců nebo veřejných orgánů)

Belada David Hradec Králové Česká republika Sokolská 581 1142528172  2500,00  20217,18  5170,00  27887,18

Šmahel Petr Hradec Králové Česká republika Sokolská 581 1152725181  750,00  5760,00  6510,00

Mihalčin Matúš Brno Česká republika Jihlavská 20 1156512185  17940,11  3097,57  21037,68

Němcová Lucie Brno Česká republika Jihlavská 20  14000,00  14000,00

Puškáš František České Budějovice Česká republika
B. Němcové
585/54

1162203190  7739,94  19542,78  27282,72

Smolej Lukáš Hradec Králové Česká republika Sokolská 581 1147468177  2500,00  5170,00  7670,00



Celé jméno

(Odst. 1.01)

Zdravotničtí
odborníci: místo
výkonu hlavní
praxe (obec),
Zdravotnické

zařízení: místo
registrace
(obec)

(Čl. 3)

Stát výkonu
hlavní praxe

(Příloha 1)

Adresa hlavní
praxe

(Čl. 3)

Unikátní lokální
identifikátor
státu VOLITELNĚ

(Čl. 3) Dary a granty
zdrav. zařízením
(Čl. 3.01.1.a)

Příspěvky na náklady akcí (Čl. 3.01.1.b & 3.01.2.a) Odměny za služby a konzultace
(Čl. 3.01.1.c & 3.01.2.c)

CELKEM
VOLITELNÉ

Smlouvy o
sponzorování se

zdrav.
zařízeními /

třetími stranami
pověřenými
zdrav.

zařízeními
pořádáním akce

Registrační
poplatky

Doprava a
ubytování

Platby/odměny

Platby nebo jiná
plnění

související s
odměnou nebo
sjednané v
poradenské

smlouvě včetně
dopravy a
ubytování

příslušné k dané
smlouvě

Z o
d d
r b
a o
v r
o n
t í
n c
i i
č
t
í

UVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH JMEN - každý zdrav. odborník na jeden řádek (tj. všechny platby nebo jiná plnění v průběhu roku na jednotlivého zdrav. odborníka budou sečteny: podle potřeby se předkládá položkový rozpis pouze pro
potřebu jednotlivých příjemců nebo veřejných orgánů)

OSTATNÍ, NEUVEDENO VÝŠE - pokud informace nelze vzhledem k právním předpisům zveřejnit individuálně

Souhrnná částka připadající na platby nebo jiná plnění těmto příjemcům - Čl. 3.02  763760,33  2324567,51  1204038,81  64809,69  4357176,34

Počet příjemců (případně jmenný seznam) - Čl. 3.02 40 58 33 10 69

 % z celkových plateb nebo jiných plnění na jednotlivé zdrav. odborníky - Čl. 3.02 88,89 93,55 94,29 90,91



Celé jméno

(Odst. 1.01)

Zdravotničtí
odborníci: místo
výkonu hlavní
praxe (obec),
Zdravotnické

zařízení: místo
registrace
(obec)

(Čl. 3)

Stát výkonu
hlavní praxe

(Příloha 1)

Adresa hlavní
praxe

(Čl. 3)

Unikátní lokální
identifikátor
státu VOLITELNĚ

(Čl. 3) Dary a granty
zdrav. zařízením
(Čl. 3.01.1.a)

Příspěvky na náklady akcí (Čl. 3.01.1.b & 3.01.2.a) Odměny za služby a konzultace
(Čl. 3.01.1.c & 3.01.2.c)

CELKEM
VOLITELNÉ

Smlouvy o
sponzorování se

zdrav.
zařízeními /

třetími stranami
pověřenými
zdrav.

zařízeními
pořádáním akce

Registrační
poplatky

Doprava a
ubytování

Platby/odměny

Platby nebo jiná
plnění

související s
odměnou nebo
sjednané v
poradenské

smlouvě včetně
dopravy a
ubytování

příslušné k dané
smlouvě

Z z
d a
r ř
a í
v z
o e
t n
n í
i
c
k
á

UVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁZVŮ - každé zdrav. zařízení na jeden řádek (tj. všechny platby nebo jiná plnění v průběhu roku na jednotlivé

OSTATNÍ, NEUVEDENO VÝŠE - pokud informace nelze vzhledem k právním předpisům zveřejnit individuálně

Souhrnná částka připadající na platby nebo jiná plnění těmto příjemcům - Čl. 3.02  1277000,00  2619000,00  10000,00  3906000,00

Počet příjemců (případně jmenný seznam) - Čl. 3.02 3 12 1 14

 % z celkových plateb nebo jiných plnění na jednotlivé zdrav. zařízení - Čl. 3.02 100,00 100,00 100,00



V a
ý
z v
k ý
u v
m o
j

SOUHRNNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

Platby a jiná plnění spojená s výzkumem a vývojem - Odstavec 3.04 and Příloha 1  22401878,79  8367563,92




