
á, FAKTURA DAŇoyý DoKLAD č. 18í00056s.r.o.
Dodavatel: .

Friendly Friends s.r.o.
Simúnkova 1607l17
182 o0 Praha82 Provozovna:

Office

lč:29049628 Bořivojova í08
Dlč:Cz29049628 130 00 Prahag -Žižkov

Telefon: +420 602 286 947
E-mail : hello@friendlyfriends.cz
www.friendlyfriends.cz

Variabilnísymbol: 18100056

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: lČ: 06448381
DlČ: CZ06448381

Vaši Lékárníci CZ,z.s.
Koněvova 24961223
i3o oo praha 3

Banka: Fio banka, a.s.
SWFT: F|OBCZPPXXX
IBAN: CZ4920100000002201193338
číslo účtu: 2201193338 Kód banky: 2010

Datum vystavení: r-{J_j-i2018l
Datum splatnosti: [-or'0?201s l
Datum uskuteěněníplnění: t-os,Oi2018l

-:Forma úhrady: Příkazem

Označeni dodávky Množství

Konečný příjemce:

Sleva Cena o/oDPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme,Vám služby dle Vaší objednávky:

Top Kombi (MFD + Lidové noviny) 1l4 1 154223,00 154223,00 21o/o 32 386,83 186 609,83

n.6.n18

Součet položek

GELKEM K ÚHRADĚ

154223,00 32 386,83 186 609,83

í86 609,83

Vystavil:

Dovolujeme si ýás upozornit, že v případě nedodžení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme úČtovat Úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné \^iŠi a

Rekapitulace DPH v Kč: základ v kě
0,00

0,00
0,00

154223,00

Sazba

0o/o

10%

15Yo

21Ya

DPH v Kě Celkem s DPH v Kě

0,00
0,00

32 386,83

0,00
0,00

,t86 
609,83

QR Platba+F Převzal:

Ekonomický a informační systém PoHoDA

Razítko:



v

Věříme, že Vám'pros,p_ě,c"fffig.fiq,iegionu není lhostejný a zasadíle se o podporu re for w lékárenství. Českallitis Mffi

1e nyní na rozcestí: buď půideme cástou smysluplné regulace této veřejné služby po vzoru Rakouska či Šr4icarska,

nebo podobně jako v Norsku vznikne bez regulace trhu monopol, který nakonec povede k obrovskemu zdraŽování

UYZUA PÍI§LA}IGuM, §EI|ATOBuM, §TARIISTUM A PR|ÍI|ATÍIRUM

ZA TRAll§PABEl{T]ll PÍIDMl}lKY U tEKfiREll§TUl

l$AtlTilÍ tÉxánníx - ilEzA§TUPlTEttÁ sužnA PAslEHToIll

ZA§TAUTE LlKUlDAGl TRAnlcillGH LEKARIil [ REffIÍltltGH

léků v neprospěch pacienta a zvýšeni nákladů na zdravotní péči.

Vážení poslanci a senátoři,
Vážení starostové a pri mátaři,

dovolujemesiVásoslovit, jakoaktivnílékárníciregionu,vekterém jsle odsvýchvoličŮzískalimandát
k zastupování v Parlamentu České republiky nebo v místních samosprávách.

České lékárenstvípotřebuje dlouhodobě novou jasnou reformu, kterázamezísystémové likvidaci
klasických lékáren v malých městech a oPcích, a to i v našem regionu, Tato problematika je

přitom úzce spolena i s nutnostízavést transparenlní íinancování lókárenské péče, které v dŮ-

sledkir prospěje hlavně samotným pacientům.

Co chtěií Vašilék árnici.CZ

Stanovení stejných doplatků na léčiva v celó Ceské republice.

8ona l úirada lóřIu lrrazmfth zt zdrarolniho p|lštňni le urěorána slátni aubritou {§Uí[l. [nos bltÉsl mni, na rozdil od gltol-

nich zsmi loncolá Gsm 18 ršcch lélárnách $a|ná, Timto $uřm* rydúm ilangreni ean a úbrad rlaslně necíráni lnnmué
padsnty. §lanoroní ste|nícn iloncorfuh con r rhplattů nr rs$lgraná léčira io sooiálné sprauedliuó - zarrpÁ souóasnómu mj"

hodňouání obyrrtol l allomerasích oprcti obpatdům na wnkově a mmiodí pacianiy sd doplt*wó lsťslity,

Důsledné dodržnvání plainého zákona o léčivech zaručující dodávky léčiv pro všechny pacienty a všechny lékárny bez limitŮ.

álonem zr|l§llt;,lÉóíra, ia*o ls$lm&i íomgdtk, mrrsí bít dislributorem dgúána s§am lé}áruám iaz dalšbh, rětšinos ilislrl,
minačnich, podmínek.

§mysluplnou regulaci síiě lékáren dle vzoru vyspělých zemíťvropskó unie, na základě demografických a geograíických kritérií.

§oučasná absence trltérli pro nnlt noTrísi lótáren rede lr nedo§fuDn§tl lótárensté řče zťláště v meŇich obcich na rozdíl

od veltíth m&t, kde lumulree lé[áren refu lr nelralým praklllrám. Ja nulné zauést prarldla prn ulnlk nouích léláren.

Dlouhodobou tran§parentní koncepci íinancování lékárenské pé , - . ':;.. ,,, ,,,;., ,l,,,;l:.,,
hvti i, ormorn pniw lř*árniía EI. talOn dlspsil§slořfum, net*|,*c l§lg*!á*n],Bi GBn! léčlr* a buds plrl[m 4, frfr9Jté" " . .

sruiry Árfioienr nrn nro,bdměna zaibli §latilní nriiem"|§ffinr!,,nť#$lt ňt smě léčiva a mae uatorft&ám
y závislosti na inflaci, 

1

Jedině tyto principy a pravidla zafipží lik§idaci lékáien na venkove u u **nlťň$*sr,,e1 ,1r" , ,,

"i

uírňíuí,Ya§i leka rn i ci .c2


