Příloha B ‐ ŠABLONA
Příspěvky na náklady akcí

Zdravotničtí odborníci

Celé jméno

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

Stát výkonu hlavní
praxe

Adresa hlavní praxe

Unikátní lokální
identifikátor státu
VOLITELNĚ

Dary a granty
zdrav. zařízením

Smlouvy o sponzorování
se zdrav. zařízeními /
třetími stranami
pověřenými zdrav.
zařízeními pořádáním
akce

Registrační poplatky

Odměny za služby a konzultace

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
VOLITELNĚ

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

-

-

Počet příjemců (případně jmenný seznam)

-

-

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

-

-

16130.00

359500.00

375630.00

1

9

9

100.00%

100.00%

-

Zdravotnická zařízení

UVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁZVŮ - každé zdrav. zařízení na jeden řádek (tj. všechny platby nebo jiná plnění v průběhu roku na jednotlivé
Česká lékařská
společnost Jana
Evangelisty
Purkyně, z.s.

Praha 2

CZ

Sokolsk 490/31

IKEM
Praha 4
Kooperativní
lymfomová skupina, Praha 2
z.s.
Meritis s.r.o.
Praha 4

CZ

Vídeňská 1958/9

CZ

U nemocnice 499/2

CZ

Obrovského 644/3

42350.00

42350.00

237500.00

237500.00
260000.00
10050.00

260000.00
10050.00

OSTATNÍ, NEUVEDENO VÝŠE - pokud informace nelze vzhledem k právním předpisům zveřejnit individuálně
Souhrnná částka připadající na platby nebo jiná plnění těmto příjemcům
Počet příjemců (případně jmenný seznam)

Výzkum a vývoj

% z celkových plateb nebo jiných plnění na jednotlivé zdrav. zařízení

-

SOUHRNNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

Platby a jiná plnění spojená s výzkumem a vývojem

-

