
harma Services}.o.
Koněvova 223
'13000 Praha
Česká republika

Faktura - daňový doklad

Platba:

Doprava: Fakurujeme vám rozpis nákladů na

Datum l.celonár.sněmlétárnit<ů$yofn;2l2l20'l8:

vystavení: 16.02.2018

splatnosti: W
zd. plnění: 16.02.2018

|Čz O2917lT3 ffi, +QDlfg1I1B

írlé:. CZ02917173 .H ffi}
zápis v OR Měs hál9, *c, * Álz 

-

Objednfulo:

Korcčnýffiance:

tgl-: +4al222 360 30
k

l
l

i

Vaši LékárníclCZ,zs.

Koněvova 24961223
'l3000 Praha
Česká republika

konstantní:

variabilní:ffi
specifický:

0300

0dběratď:

Vaši Lékámíci CZ, z.s.
Koněvova24961223
13000 Praha
Česká republika

lČ: 0M48381
DlČ: CZ06448381

-\L Ozračení,lo{iá,rlry Kahlog. mačeni Poěetnj. m.j. Genazam.j, DPH % béz DPH s DPH

fiilddym$án léldmíku- dle přílohy 1,00 sml.cena í5812,m 15 8,12,00 3 320,52 19132,52

Zďr.adďlrlJ

Z*-zeŇad
0,0015yo 0,00 0,00

0,0021%

0,00

0,00 0,00

zákllad Výš€ DPH Sleva v %:

celkem k úhradě:
uhrazeno zálohou:

Zbývá uhradit:

Celkem

}tloýá §eóe 0lÁ 0,00 0,00

Pib,É..fu. 1ll
Záldafiida 21%

. , .9.:9
15 812,00

,.,..^ .9,00

3320,52 19 132,52

cElJGt í5 8í2,00 3 320,52 19132,52 19132,52
Pozn.: Čásíky jW vbtné hodnd mkwhlení.

Razíť<o a podpis

0,00

0,00



rtF

Global Pharma Services s.t.o.

PřÍloha k faktuřg Č. 1843OO1 , vYú&ování služeb kongresu l.celonár.lékárň kongres Brno

nóklady na kongres:
položka

catering.služby l.

caterin&sluŽby ll.

tisky lgtáků
pronájem posluchárny
tisky + služby
pouzdra na jmenovky
stožky/rychlovaz. na materialy+drob. mat.

flrma
Cool Catering
CoolCatering
Nemeček tiskárna
VFU Brno
PhMr-Nedopilovi
hotovost GPS s.r.o.
hotovost GPS s.r.o.

č.|akury
20180021

420180153
Ý. 2018033

4901800051

1800003

suma bez DPH
, L7 7L3,75 Kč

13 549,03 Kč

5 71490 Kč

21 000,00 Kč

26 286,00 Kč

83d70 Kč

713,20 Kč

náklady celkem:

výnosy VLCZ za sponzo ring :

tstánek
\tánek

\_ stánek
prezentace

MarkDistri
Mucos pharma

Galmed
GML

1843002
1843003

1843o04
1843005

85 811,58 Kč

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

20 000,00 Kč ,

30 000,00 Kč

výnosy celkem:

kfahuraci bez DPH:

70 000,00 Kč

15 811,58 Kč

]

I,i



Vóžené kolegyně, vóžení kolegové,
spolekVaši Lékárníci CZ Vós zvou

S DlSKUZí K AKTUÁLN í

v pátek 2. února 2O18 od 9 do 1ó hod.
do Přednáškové posluchárny Farmaceutické
fakulty VFU Brno, Pa|ackého tř. 1946/1 , 612 42 Brno

SITUACI A PŘÍSTUPU
K LÉrÁRENSKÉ PÉČl V ČR A OKOLNÍCH ZEMÍCH

Cílem sněmu je sjednotit všechny lékárníky. Není nadále možné, abychom nechali likvidovat české lékárenstvÍ.

Je na čase ukázat,že nám lékárníkům není lhostejný stav, v jakém se momentálně české zdravotnictví nacházÍ. Pokud

i nadále bude docházet k chaotickému rozšiřování lékáren řetězcového typu s prefabrikovanými službami retailového

typu a likvidaci malých veřejných lékáren, hrozí,že lékárenství přestane být svobodné zdravotnické povolánÍ.
pojdme se my všichni lékárníci sjednotit a navrhnout novou koncepci lékárenství. Pojdme spoleČně diskutovat

o nových neotřelých možnostech, které můžeme, jako silná profesní skupina lékárníkŮ, využít k oslovení veřejnosti

a politické reprezentace Čn. Roldme začít společně prosazovat pevné ceny léků a doplatků na léky. VyraŽme do boje

za návrat lékáren do rukou lékárníků. Odstraňme profesní xenofobii a klíny, které nyní rozdělují náŠ stav ve vzájemné

spolupráci. Mnozínaši zahraniční kolegové tento boj úspěšně zvládli. A protože přijali pozvání na náŠ sněm, mŮŽeme

společně diskutovat toto zásadnítéma. A zároveň se inspirovat prací našich kolegŮ v zahraniČÍ.

Na sněmu vystoupí a v diskuzi se zúčastní se svým pohledem na aktuální situaci
lékáren v ČR zástupci nezávislých lékárnických spolků:\-- Mladí lékárníci z.s. Vaši Lékárnici CZz.s.

Poskytovatelé lékárenské péče z.s. Grémium majitelŮ lékáren z.s.

Grémium lékárníků Čech, Moravy a Slezska, z.s.

H. Kadlez - privátní lékárník Lindwurm Apotheke, Vídeň, Řakouské gremitlm lékárníkŮ

P.Toscano - privátnílékárník Ritter Apotheke, Schaffhausen, Švýřar'sk-o,.,.: ,,,,,,,,;.

A. Bartunák - privátnílékárník Lekáreň Esencia, Prešov, Slovensko

B. Valocká: Lekáreň FAWOR, Chorvátsky Grob, Únia poskytovatelbv lekárenskej starostlivosti SR

Sněm bude ohodnocen body v rámci programu Kontinuótního vzdělávání lékárníků ČLnX, předpoklódaný poČet bodŮ Kll 14.

pá iet:ea.a| rnium majitelů lékáren z.§. i výrobnífirma Galmed a.s.

"""@

NEZ

GALMED



A.* 
l. Celonárodní sněm !ékárníků

8:15 - 9:00 registrace úgstnftů

Dopolední blok:

PROGRAM AKCE

9:00- 9:15 zahájeníkongresu (MglA.Nedopil)

9:15 - 9:45 Současný stav lékárenství pohledem mladých lékárníků

(Mgr. E. Procházková)

9:45- l0:15 Historickémilnftyporoce1989vevývojilékárenstvívČeskérepublice

(Dr. L. Nedopilová Lucie)

Připravíme společně nový historiclcý milnft českého lékarenství???

'l0:'l5 - 10:45 (offee break'l.

10:45 - 11:15 Jaké jsou možnosti komunikace profesionálů s okolím? Možnosti

profesního PR a PA v současnosti, (Mgr. A. Nedopil a K. Grmelová)
'l1:15 - l t:45 Svoboda výkonu profese lékárnfta - utopie či realita?

(Mgr},l. Harnpe| GML)

1,1:45 - 12:00 Nastává sjednoióváňí]ékámickéhostavu? (Dr,P Fiala, GLČMs)

12:00 _ 13:00 Pře§távka na oběd .:,.,|..:.......: ,:

Přihlásit je možné se: . elektronicky: ON LlNE na wwr,lrvasilekarnici.cz
e-mailem: prihlasky@msml.cz (odeslánískenu vyplněné přihlášky)

telefonicky: 778 474 283 (J, Švejda, pro informaci)
faxem: 323 60 58 48

Uzávěrka přihlášek je 31.ledna v 15:00 hodin!

tJčastnický poplatek ZDARMA pro členy České lékárnické komory (uvedení platného členského čísla ČLnK).

Nečlen ČLnK platí účastnický poplatek ve výši 890 Kč/akci převodem na úče! po provedení přihlášky na základě zaslaných platebních údajů v konfirmaci

0rganizátor nezajištuje ubytování ani dopravu ani parkování, pokud nejde o přednášejícího na základě předchozí domluvy.

Do stejné dobyje možno provést případné storno přihlášky na email: prihlasky@msml.cz.

3- 1*

!nformace k akci:
ON LlNE přihlášky na www.vasilekarniGi.cz, nebo faxem či emailem po vyp|něné přihlášky.

Odpolední blok: Vystoupení zahraniční<h hostů

1 3:00 - 1 3:20 Strategie sdružení lékáren "Rotpunkt"ve Švýcarsku. (Dr. P. Toscano)
'l3;20 - 13:40 Situace nezávislých lékárenv Rakousku (Mag. H. Kadlez)

13:40 - 14:00 Situace nezávislých lékáren na Slovensku {Dr. A. Bartunek)

14:00 - 14:2& Východiská pre konkurencieschopnn*d§,ven:kých lekárnív rámci

strednej Európy(Dr. B. Valocká)

14:20 - 15:00 Společná diskuze

15:00 - 15:20 Coffee break 2.

Kulatý stůt a diskuze s politiky

15:20 - 16:20 Diskuzi s polititkou reprezentrací moderuje redaktorVáclav DoIejší

Pozvání přijali oslovení poslanci a zástupci politiclcých stran

z Parlamentu a Senátu ČR napříč politickým spektrem

'l6:20 - 16:30 Zakončení kongresu

Pro účastníkyje zajištěno: 2x coffee break (dopolednía odpolední)

] x oběd formou rautu

překlad z němčiny do českého jazyka

pracovní materiály

seznam účastníků:

Pracoviště - lékárna:

Formulář přihlášky:

Fakturační údaje:

Pokud se shodují s označením pracoviště označte křížkem Q nebo prosím doptňte následující tabulku:

Datum a místo..,.. Podpis a razítko

Název: Ulice + č.p.:

Město: PSČ: n

Telefon/fax: elmail:

Název společnosti: Ulice + č.p.: Město:

PSČ: Telefon/fax: e-mail:

lč: DlČ: číslo účtu:

Suým podpisem vyjadřuji souhlas s konáním a podmínkami účasti na I.CEL1NÁRaDNÍM sNĚMu tÉxÁauÍxŮ v srně, konaném dne 2.2.2018 od 9:00 hod. na FarmaceutickéfakultěVFIJ:

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky zašlete obratem ve skenu na: prihlaskyEmsml.cz nebo faxem na: 323 605 848


