
Poradci a poradní orgány za 1. pololetí 2013

Právní služby :

Smluvní partner Předmět sjednaná cena

JUDr. Miroslav 
Richter

právní poradenství - pracovněprávní 
problematika, kolektivní vyjednávání

 dle objednávek   z a 1-6/2013 
v hodnotě 24.023,00 Kč

Advokátní kancelář 
Svatoš, Svatošová 
& partneři, s.r.o.

právní pomoc, zastupování při jednání, 
poskytování porad a konzultací, sepisování 
písemností  pro oblast soudních sporů o 
náhradu škod FNO x pacient - paušální 
odměna za 10 hodin měsíčně

Sjednaná cena 25.000,- Kč  měsíčně  
bez DPH+ další dle skutečnosti 3.000,-
Kč bez DPH za hodinu nad paušál,  za
1-6 fakturováno 186.900,00 Kč

Mgr. Marek Doleček právní poradenství dle objednávek    za 1-6/2013 
v hodnotě 14.369,00 Kč

Konzultační služby:

Smluvní partner Předmět částka fakturovaná za 1-6/2013

AUDIT 
PROFESIONAL 
spol. s r.o.

poskytování služeb daňového poradenství 253.950,00

Experta Partner, 
s.r.o.

organizační poradenství v souvislosti 
s výrobou pokrmů, udržováním funkčnosti 
systému kritických bodů HACCP

20.328,00

Clinical Research 
Foundation, spol. 
s r.o.

poradenské služby – call centrum 102.487,00

MediConsulting plus
s.r.o.

konzultace v oblasti hygieny a epidemiologie 72.600,00

INKOS OSTRAVA, 
a.s.

zastupování objednatele v plném rozsahu 
činnosti investora při investičních akcích ve 
funkci koordinátora BOZP a dalších úkonů 
obdobného charakteru

58.080,00

Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce na konzultační služby

Jméno hodinová sazba druh práce

Höfer Radim, MUDr. 400 konzultační činnost v oboru elektromyografie na Neurologické kl.

Janku Vladimír, Mgr. 500 posouzení klin. studií a grantových úkolů pro Etickou komisi

Kacířová Renáta, MUDr. 250 radiologický konzultant Neurochirurgické kliniky

Lešková Marta, MUDr. 500 posouzení klin. studií a grantových úkolů pro Etickou komisi

Liška Antonín, Mgr. 100 konzultant a sociální pracovník v oboru epileptologie na KDN

Pokorná Renáta 250 konzultace v oblasti hygieny

Slezák Přemysl, MUDr. 400 konzultační činnost a realizace standardů JCI v obl. léčebné péče

Šalounová Dana, doc. RNDr. 
Ph.D.

400

vedení kurzů k problematice přípravy a statistickéh zpracování 
souborů klinických dat pro přípravu a hodnocení projektů klinického 
výzkumu a grantových projektů, statistická analýza výsledků 
výzkumných projektů

Vlček František, MUDr. 300 konzultační činnost v oboru elektromyografie na Neurologické kl.


