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(Odst. 1.01)

Zdravotničtí
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praxe

Unikátní lokální
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státu VOLITELNĚ

(Čl. 3)

(Čl. 3)

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)

(Příloha 1)

(Čl. 3)

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

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

CELKEM
VOLITELNÉ

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)
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Belada David

Hradec Králové

Česká republika

Sokolská 581

1142528172

11.870,89

Jarý Jakub

Ústí nad Labem

Česká republika

Sociální péče
3316/12a

1162089188

9.142,03

Praha 8

Česká republika

Budínova 2464/2b 5137167167

Brno

Česká republika

Jihlavská 20

Panovcová Danuše Zlín

Česká republika

Havlíčkovo
nábřeží 600

5131057161

Puškáš František České Budějovice Česká republika

B. Němcové
585/54

1162203190

Smolej Lukáš

Sokolská 581

1147468177

o
d
b
o Lyerová
r Ladislava
n
í
c
i
Němcová Lucie

Hradec Králové

Česká republika

24.502,50

5.711,00

9.142,03

14.400,00

24.601,77

14.400,00

34.540,24

59.142,01

10.800,00

10.800,00

4.503,59

27.091,23

34.127,90

42.084,39

4.503,59

5.300,00

66.519,13
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Hradec Králové

Česká republika

Sokolská 581

5153482183

15.621,00

37.627,72

53.248,72

Pardubice

Česká republika

Kyjevská 44

5166551191

13.589,74

24.791,24

38.380,98

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

Počet příjemců (případně jmenný seznam) - Čl. 3.02

% z celkových plateb nebo jiných plnění na jednotlivé zdrav. odborníky - Čl. 3.02

1.103.729,62

3.461.377,06

1.388.789,86

89.861,35

6.043.757,89
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Česká lékařská
společnost JEP
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Praha 2

Česká republika

Sokolská 490/31

Česká společnost
Praha 8
AIDS pomoc,z.s.

Česká republika

Malého 282/3

Česká republika

I. P. Pavlova 6

00098892

Česká republika

I. P. Pavlova 6

66935310

Praha 4

Česká republika

Vídeňská 1958/9

00023001

MIKROBIOLOGIE.CZ
Praha 5
, Z.S.

Česká republika

Nad. fond pomoc
Brno
lidem s leukémií

Česká republika

Fakultní
z nemocnice
Olomouc
a Olomouc
ř
í
z
e
Haimaom - nadace Olomouc
n
í

IKEM

Nemocnice České
Budějovice

České Budějovice Česká republika

00444359

1.598.000,00

94.700,00

48.400,00

48.400,00

30.000,00

1.722.700,00

9.680,00

9.680,00

665.500,00

665.500,00

250.000,00

500.000,00

Ke Klimentce
2156/19

40.000,00

40.000,00

Jihlavská 20

580.800,00

580.800,00

B. Němcové
585/54

26068877

250.000,00

200.000,00

200.000,00
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Občanské
Praha 5
sdružení Sananim
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e
n
í

Brno

Česká republika

Ovčí hájek
2549/64A

Česká republika

Hilleho 1842/5

2.108.952,00

60557621

2.108.952,00

121.000,00
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% z celkových plateb nebo jiných plnění na jednotlivé zdrav. zařízení - Čl. 3.02

121.000,00
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SOUHRNNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

Platby a jiná plnění spojená s výzkumem a vývojem - Odstavec 3.04 and Příloha 1

14.724.273,72

12.339.010,74

