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Egis Praha spol. s r. o.

ZVEŘEJNĚNÍ ODMĚN ZA SLUŽBY A KONZULTACE
DISCLOSURE OF FEES FOR SERVICES AND CONSULTATIONS
titul, jméno, příjmení
degree, name, surname

adresa hlavní praxe (ordinace)
primary practice address

evidenční číslo
registration number

odměna za služby a konzultace
fee for services and consultations
kategorie poskytnutých služeb
category of provided services

celková částka za rok
total amount per year

Individuální zveřejnění - každému zdravotnickému odborníkovi je věnován jeden řádek (všechny platby nebo jiná plnění v průběhu roku na jednotlivého zdravotnického odborníka jsou sečteny )
Individual named disclosure - one line for each healthcare professional (all payments or other transfers of value made to individual healthcare professional during a year are summed up)
MUDr. Pavel Mach
MUDr. Ivo Paclt
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Nemocnice sv. Alžběty, spol. s r. o.,Na Slupi 6,12000 Praha
1119609152
2
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Ke Karlovu
1115949149
11,12108 Praha 2
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,U nemocnice
1128577159
2,12800 Praha 28

přednáška

4250

přednáška

8500

konzultace

2550

MUDr. Jaroslav Brotánek

Thomayerova nemocnice,Vídeňská 800,14059 Praha 4

1136370167

přednáška

2550

MUDr. Gisela Rytířová

Fakultní nemocnice Plzeň,alej Svobody 80,32300 Plzeň 23 5140626170

přednáška

6800

MUDr. Hana Vacovská

Fakultní nemocnice Plzeň,alej Svobody 80,32300 Plzeň 23 5121466153

přednáška

6800

5122626154

přednáška

10000

1135137166

přednáška

8500

1139848170

přednáška

12100

1128631159

přednáška

4250

5127930158

přednáška

8470

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. M.D. Jakub Hort, Ph.D.
MUDr. Tomáš Janota
MUDr. Debora Karetová

Fakultní nemocnice Plzeň - Bory,E. Beneše 13,30100
Plzeň 1
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Sokolská 581,50005
Hradec Králové
Fakultní nemocnice v Motole,V Úvalu 84,15006 Praha 5
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,U nemocnice
2,12800 Praha 28
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,U nemocnice
2,12800 Praha 28

Souhrnné zveřejnění odměn za služby a konzultace poskytnutých zdravotnickým odborníkům odmítajícím udělit souhlas se zpracováním jejich osobních údajů za účelem individuálního zveřejnění (byť
jen k části plnění)
Summary disclosure of fees for services and consultations provided to healthcare professionals refusing to grant consent to process their personal data for the purpose of individual named
disclosure (even in respect to part of the transfer of value)
počet zdravotnických odborníků zahrnutých v
souhrnu
number of healthcare professionals included in the
summary
14

-

-

-

-

-

přednášky,konzultace

-

414995

