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Vážení přátelé a podporovatelé EpiStopu,

rok 2020 nám všem přinesl celou řadu osobních a společenských výzev. Činnost EpiStopu však  
situace spojená s pandemií koronaviru vůbec neovlivnila. Naopak, událo se toho velmi mnoho, 
jen jsme některé aktivity museli přenést do virtuálního prostředí. K tomu všemu se EpiStop  
přestěhoval do nového areálu 2. lékařské fakulty v Motole a rozšířili jsme náš tým o řadu nových kolegů  
a kolegyň, kteří se do aktivit EpiStopu s nadšením připojili.

EpiStop velmi rychle zareagoval na situaci spojenou s koronavirovou epidemií. Byl to právě  
EpiStop, který vyhledával a zajišťoval informace pro odbornou společnost o interakcích mezi léky proti  
epilepsii a léky, které jsou používány při léčbě koronavirové infekce. Spoluprací se zahraničními 
spolky, pacientskými a odbornými společnostmi EpiStop sbíral a poskytoval informace, jak je mož-
né se přizpůsobit karanténním opatřením a omezit stres, aby lidé s epilepsií toto náročné období 
zvládli co nejlépe.   

V minulém roce se EpiStop držel svého poslání vzdělávat laickou i odbornou veřejnost o různých 
aspektech života s epilepsií. Organizovali jsme několik vzdělávacích akcí.  Za zmínku stojí Purpurové 
vlny, během kterých měla veřejnost příležitost setkat se s vědci a seznámit se, jak probíhá moderní 
výzkum epilepsie. Abychom nadále pomáhali zkvalitňovat péči o lidi s epilepsií, byl EpiStop aktivní 
na poli vzdělávání lékařů a organizoval kurz pro neurology/epileptology. Pořádali jsme osvětové 
akce v rámci Mezinárodního dne epilepsie a zástupci EpiStopu opakovaně vystoupili v médiích.

Tradičně, jako každý rok, jsme organizovali běh na podporu epilepsie. Doufejme, že společné foto 
s rouškami bylo poprvé a naposled, a že v budoucnu se nad touto fotkou budeme už jen nevěřícně 
usmívat. Běh byl spojený se sbírkou pro Richarda, kterému jsme významnou měrou přispěli na zakou-
pení kompenzačně rehabilitačních pomůcek.  Získali jsme finanční podporu pro pravidelné kurzy  
severské chůze Epi©Walking pro lidi s epilepsií, kde se vytvořila skvělá parta lidí s epilepsií, lékařů  
a instruktorů. Pokračovali jsme v projektech zaměřených na problematiku epilepsie u žen a spolupráci  
s mezinárodním registrem těhotenství žen s epilepsií.

ÚVODNÍ SLOVO
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Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 

Předseda spolku

Rok 2020 byl prvním rokem, kdy jsem působil jako předseda EpiStopu. Musím napsat, že jsem  
z práce pro EpiStop nadšený. V rámci našich aktivit mám příležitost lépe nahlédnout do života 
lidí s epilepsií a jejich nejbližších, což je pro mě jako vědce velmi inspirující a motivující. Pracovat 
s týmem EpiStopu je radost. Tým EpiStopu lze dobře popsat slovy, jakými jsou: nadšení, pracovi-
tost, obětavost, kolegialita, houževnatost a touha pomáhat.  A tomu všemu vévodí veselá nálada  
a pozitivní přístup. Proto celému týmu EpiStopu patří můj dík a touto cestou týmu předávám  
i poděkování od lidí s epilepsií a jejich nejbližších, se kterými jsem měl možnost hovořit. Poděková-
ní patří i podporovatelům a sponzorům EpiStopu, kteří nám i v komplikovaném období zachovali 
přízeň, a bez jejichž podpory by EpiStop nemohl fungovat.

Doufejme, že rok 2021 bude mít pro nás všechny příjemnější zprávy. Avšak ať je rok 2021 
 jakýkoli, činnost EpiStopu neovlivní. Již nyní máme připravenou celou řadu novinek, o které se s vámi  
v průběhu roku rádi podělíme. 

Přeji všem pevné zdraví, sílu a odhodlání čelit výzvám, které nám letošní rok přinese.



 Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech 
skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací,  
zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií)  
s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti. 
 
 Zapsaný spolek EpiStop vznikl v roce 2007. Jeho činnost navázala na aktivity pracovní skupi-
ny EpiStop, která vznikla v roce 1995. V průběhu své činnosti EpiStop vždy podporoval a realizoval 
činnosti s cílem omezit sociální diskriminaci lidí s epilepsií, vzdělávat lékaře i nelékaře a podpo-
rovat lidi s epilepsií v aktivním přístupu ke své nemoci. Tyto činnosti jsou dokladovány například 
vydáváním odborných publikací (Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů  
u pacientů s epilepsií, Epilepsie a zaměstnávání, Epilepsie, základní informace pro dospělé, Žena  
a epilepsie a dalších). EpiStop pravidelně pořádá setkání lidí s epilepsií, na kterém si zúčastnění  
vyměňují zkušenosti s nemocí či diskutují o problémech, které jsou v souvislosti s epilepsií nuceni 
řešit v každodenním životě. EpiStop spolupracuje s Českou ligou proti epilepsii, ČLPE, je přidru-
ženým členem Mezinárodního výboru pro epilepsie, IBE (International Bureau for Epilepsy). Tým 
EpiStopu pravidelně komunikuje se zahraničními epileptologickými centry a pracovníky komplex-
ní péče, konzultuje průběh aktivit i metodické postupy s cílem poskytnout cílové skupině péči  
na nejvyšší možné úrovni. 

Současná mise a vize:

Být aktivní součástí sítě, která vytváří podporu a pomoc lidem s epilepsií v ČR. 

Identifikovat problémy, které současný systém neřeší nebo řeší neoptimálně.

Vzdělávat – odstraňovat strach, ignoranci a nahradit je porozuměním a péčí.

Spolupodílet se na zlepšení sociálních podmínek a kvality života lidí s epilepsií a těch, 
kteří o lidi s epilepsií pečují.

Podporovat lidi s epilepsií a pečovatele k aktivnímu přístupu.

KDO JSME
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VÝBOR

Jiruška Přemysl, Prof. MUDr., Ph.D.

Komárek Vladimír, Prof. MUDr., CSc.

Kršek Pavel, Prof. MUDr., Ph.D.

Marusič Petr, Prof. MUDr., Ph.D.

Zárubová Jana, MUDr.

REVIZNÍ KOMISE

ADMINISTRATIVA

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Kolářová Kateřina, Mgr.

Plzeňská 511
150 00 Praha 5

Brázdil Milan, Prof. MUDr. PhD.

Vacovská Hana, MUDr.

Kalina Adam, MUDr.

IČO: 22689621

Číslo účtu: 111165369/0800, vedený u České spořitelny

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EpiStop z.s.

6



NAŠE AKTIVITY
V ROCE 2020



Přeložili jsme leták propagující Mezinárodní den epilepsie  
a zveřejnili ho na naší webové stránce a sociálních sítích.

Vydali jsme tiskovou zprávu. ČTK uveřejnila tiskovou zprávu v internetových Českých novinách. 
Zprávu převzali do on-line verze časopisu Týden.

MEZINÁRODNÍ DEN EPILEPSIE

P O N D Ě L Í ,  1 0 .  Ú N O R A  2 0 2 0

www. internat ionalepi lepsyday.org

SLAVÍ  SE  VE  120  ZEMÍCH  PO  CELÉM  SVĚTĚ

„EPILEPSIE - CELOSVĚTOVÝ POŽADAVEK NA ZDRAVÍ“

#EpilepsyDay

10.2. 
2020
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MUDr. Anežka Bělohlávková a prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., 
vystoupili v reportáži ve Velkých zprávách TV Prima. 

K tématu se pro Český Rozhlas Plzeň vyjádřila také MUDr. Gisela Rytířová.

9

Články a reportáže naleznete na odkazech níže: 

• O epilepsii dítěte by měli vědět i spolužáci ve třídě

• Epilepsie se může projevit v jakémkoliv věku

https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/o-epilepsii-ditete-by-meli-vedet-i-spoluzaci-ve-tride_539207.html
https://plzen.rozhlas.cz/epilepsie-se-muze-projevit-v-jakemkoliv-veku-8147323
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LÍBÍ SE TI, MAMI?

Vítězové získali profesionální sadu pro výtvarníky 
a všichni účastníci dostali malý dárek k dalšímu tvoření.  

 
Výtvarnou soutěž zorganizovala firma UCB pod záštitou našeho spolku.

Vítězné obrázky

Proběhl 8. ročník 
této výtvarné soutěže 

pro děti s epilepsií a jejich rodiče. 

Soutěž probíhala od března do září 2020

Hlavní téma tohoto ročníku bylo MŮJ NEJVĚTŠÍ SEN.



PURPLE DAY26.3. 
2020
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Purple Day je mezinárodní akce, jejímž cílem je zvýšit povědomí o epilepsii ve společnos-
ti. Informovali jsme o této akci na webu a sociálních sítích, sdíleli jsme fotografie a videa  
s tématikou Purple Day.
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ZMĚNA SÍDLA EPISTOP, 
TÉMA COVID-19

březen 
2020
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30. 3. 2020 Ukončení nájmu v Thomayerově nemocnici.
Sídlo EpiStopu se přesunulo na adresu Plzeňská 311 Praha 5.

EPISTOP MĚNÍ SÍDLO

COVID-19
Od března 2020 jsme na webu publikovali několik článků s tématikou COVID-19 

  • Interakce antiepileptické medikace s léky proti COVID-19
  • Epilepsie a COVID-19
  • Interakce antiepileptik a léčiv potenciálně použitelných v léčbě COVID-19

https://epistop.cz/archiv/2-mezinarodni-projekty/455-interakce-antiepilepticke-medikace-s-leky-proti-covid-19
https://epistop.cz/archiv/3-pro-pacienty/456-epilepsie-a-covid-19
https://epistop.cz/archiv/5-media/457-interakce-antiepileptik-a-leciv-potencialne-pouzitelnych-v-lecbe-covid-19


EPI C WALKING 
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Od května do října probíhaly pravidelné vycházky severské chůze vedené profesionální instruktor-
kou s účastí lékaře nebo medika. Epi©Walking je projekt, jehož cílem je podpořit lidi s epilepsií,  
aby se nebáli a pravidelně sportovali. Proběhly dva cykly, každého se účastnilo 7 lidí s epilepsií. 
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Epi©Walking jsme z velké části financovali díky programu Vy rozhodujete, my pomáháme,  
skrze který nám Nadační fond Tesco přidělil 16 000 Kč. Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit,  
jak pravidelný pohyb přispívá ke zlepšení fyzické a psychické kondice účastníků. Rádi s touto  
sportovní aktivitou budeme pokračovat i v následujícím roce. 



DAR PRO ORGANIZACI ROMEA

Spolek EpiStop zareagoval na výzvu Mgr. Evy Horákové předsedkyně sociálního výboru MHMP 
a daroval 7 použitých notebooků neziskové organizaci Romea, která realizuje projekt Romská  
stipendia. Počítače si převzal zástupce organizace Romea pan Štefan Balog. Tento projekt zaštiťuje 
podporu romských dětí na středních školách. Jsme rádi, že notebooky ještě mohou posloužit dobré 
věci a usnadnit romským studentům přístup ke vzdělávání.

květen 
2020
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PREZENTACE ORGANIZACE 
NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH 

PRO LÉKAŘE

Aktivity spolku EpiStop jsme prezentovali na 32. česko-slovenském epileptologickém sjezdu, 
který se konal ve dnech 10. – 11. 9. 2020 v Ostravici.

10.–11.9. 
2020
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EPI C RUN

Proběhl 5. ročník Epi c Runu - běhu na podporu lidí s epilepsií.
Vzhledem k epidemiologické situaci byla účast o trochu nižší než minulé ročníky. Běh se opět konal 
v pražské Stromovce a registrovalo se na něj 55 účastníků. Trasa běhu byla 5km dlouhá a zvládli ji 
jak ostřílení běžci tak začátečníci. Akci podpořil výzkumný program Qualitas garantovaný Akademií 
věd České Republiky, Hlavní město Praha v rámci programu Akce celopražského významu a firma 
Cardion. S během byla spojena sbírka na kompenzačně rehabilitační pomůcku pro mladého muže 
s epilepsií.

Atmosféra akce byla skvělá i díky hudebnímu programu 
zajištěnému dixielandovou skupinou Děsband.

Podařilo se vybrat 24 686 Kč.

16.9. 
2020
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EPPI VODÁCKÝ TRIATLON

Z důvodu pandemie COVID-19 byl 18. ročník EPPI vodáckého triatlonu přesunut na rok 2021.  
My jsme to, ale nevzdali, oslovili jsme závodníky z minulých ročníků a pozvali je, aby se účastnili 
alespoň virtuální verze závodu.
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30.9. 
2020

NÁRODNÍ DEN EPILEPSIE

K příležitosti Národního dne epilepsie 
byla MUDr. Zárubová (virtuálním) hostem 
Studia 6 ČT a Seznam Zpráv (v čase 9:45).

20

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010100930#t=70m52s
https://www.televizeseznam.cz/video/odpoledni-zpravy/odpoledni-zpravy-30-9-2020-64098432


PURPUROVÉ VLNY

Společně s Epileptologickým výzkumným centrem (EpiReC) jsme uspořádali on-line setkání Purpuro-
vé vlny - Jak konkrétně výzkum pomůže lidem s epilepsií. Partnerem akce byla firma Sandoz. Vědci 
si pro lidi s epilepsií, jejich rodiny a blízké připravili prezentace, v kterých je seznámili se současným 
výzkumem týkajícím se epilepsie. Akce měla velmi pozitivní ohlas, a proto ji plánujeme zopakovat 
i v následujícím roce.

Na záznam setkání se můžete podívat zde:  
virtuální setkání Purpurové vlny

  26.11.
 2020
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https://epistop.cz/archiv/5-media/474-purpurove-vlny-zaznam
https://epistop.cz/archiv/5-media/474-purpurove-vlny-zaznam


4.–5.12. 
2020

INTERAKTIVNÍ EPILEPTOLOGICKÝ
WORKSHOP 2020

Za finanční podpory UCB jsme organizovali ve spolupráci s odborníky  
z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a Centra pro epilepsie Motol  

vzdělávací kurz pro neurology-epileptology. 

Cílem kurzu je zvyšování kvalifikace a znalostí neurologů v oblasti epileptologie  
a vzájemná výměna zkušeností z klinické praxe. 

Výsledkem by mělo být zvyšování kvality péče o pacienty s epilepsií  
v České republice.

22



Projekt probíhal formou individuálního poradenství. Realizaci zajišťovaly sociální pracovnice a ergo-
terapeutka. V rámci tohoto projektu byla poskytnuta opakovaná podpora 30 klientům s epilepsií.  
 
Projekt byl definitivně ukončen v září 2020, jelikož se dlouhodobě nedařilo sehnat finanční podpo-
ru na jeho pokračování. V budoucnu se v této oblasti rýsuje možná spolupráce se Společností E,  
která se nyní tématice zaměstnávání věnuje v rámci projektu ESF. 

EPIJOB – S EPILEPSIÍ DO PRÁCE

Projekt probíhal od ledna do září 2020.
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EURAP

EURAP je mezinárodní projekt shromažďující data o těhotenstvích, při kterých je plod vystaven lé-
kům proti epilepsii a/nebo při kterých má matka epilepsií. Cílem je získat dostatečné množství dat, 
která umožní určit, které léky proti epilepsii jsou více a které méně rizikové pro vývoj plodu. Česká 
republika se k tomuto projektu připojila v roce 2000.

V průběhu roku 2020 se registr těhotenství v České republice dále rozšířil a nyní obsahuje přes 900 
registrovaných prospektivních těhotenství žen s epilepsií a/nebo antiepileptiky v ČR.
 
Naplánované vzdělávací semináře a workshopy, které jsme nemohli uskutečnit v důsledku epide-
miologických opatření, jsme operativně převedli do online formy a distančních konzultací. Dále 
jsme pracovali na přípravě nových a aktualizaci existujících vzdělávacích materiálů. Vytvořili jsme 
také „Průkazku těhotné užívající antiepileptika“. Ta je zatím pouze v elektronické formě, ale pracu-
jeme na grafické úpravě pro tisk.

EURAP v 

Co je 

EURAP?

• Mezinárodní registr těhotenství s antiepileptiky
• Od r. 1999, 45 zapojených států, více než 1500 lékařů
• Více než 27 000 zadaných těhotenství

Cílem je 
zhodnotit

• Bezpečnost antiepileptik a jejich kombinací pro vývoj plodu
• Výskyt VVV a zpoždění prenatálního růstu
• Specifické syndromy a jejich spojení s konkrétními léčivy
• Vliv dávek jednotlivých léčiv
• Vliv jiných rizikových faktorů

Metodika

• Observační studie – neinterferuje s vedením léčby
• Prospektivní a retrospektivní skupina
• Hlášení při zjištění těhotenství, po každém trimestru a rok po porodu

EURAP
mezinárodní studie s českou účastí od r. 2001

594 
uzavřených 

prospektivních 
těhotenství

40% GGE

46% Fokální 
epilepsie

13% Neznámé

76% 
monoterapie

22% 
polyterapie

Zachyceno 

24 vrozených 
vývojových 
vad – 4,2 % 

České výsledky k r. 2020

Děkujeme všem přispívajícím lékařům: MUDr.  Zárubová, prof. MUDr. Marusič Ph.D, MUDr. Krijtová, MUDr. Listoňová, MUDr. Hlinková, MUDr. Franc, 
MUDr. Bušek, MUDr. Pánek, MUDr. Kočvarová, MUDr. Němcová, MUDr. Pikulová, MUDr. Tišlerová, MUDr. Marečková, MUDr. Rytířová, MUDr. Vacovská, doc. MUDr. Bar 
Ph.D, MUDr. Brzobohatá, MUDr. Nováčková, MUDr. Švarcová, MUDr. Filipová, MUDr. Grunermellová, MUDr. Lašotová, MUDr. Novotná, MUDr. Marečková, MUDr. 
Němcová, MUDr. Slonková, MUDr. Blažej, MUDr. Havlíková, MUDr. Kučerová, MUDr. Kuchar, MUDr. Kolínová, MUDr. Elišák, MUDr. Matějková, MUDr. Medřická, MUDr. 
Nežádal, MUDr. Pecharová, MUDr. Reif, prof. MUDr. Kuba Ph.D., MUDr. Salcmanová, MUDr. Sereghyová, MUDr. Švehlová, MUDr. Vacovská

Děkujeme sponzorům: Desitin, Gerot, GlaxoSmithKline, Janssen – Cilag, Pfizer, Sanofi-Aventis, UCB
Další informace na: https://eurapinternational.org/, v případě zájmu o spolupráci napište na: eurap@lfmotol.cuni.cz

Použité zkratky: VVV – vrozené vývojové vady, GGE – genetické generalizované epilepsie

*V databázi celkem 897 (k listopadu 2020)
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INFORMACE O AKTIVITÁCH
PRO NÁSLEDUJICÍ OBDOBÍ



• Aktualizace Souboru minimálních diagnostických a terapeutických standardů 
  u pacientů s epilepsií. 

• Příprava a organizace 6. ročníku Epi(c)Run.

• Příprava a organizace 18. ročníku EPPI vodáckého triatlonu.

• Záštita 9. ročníku výtvarné soutěže Líbí se ti, mami? 

• Pokračovat v pohybové aktivitě Epi(c)Walking.

• Vytvoření efektivní fundraisingové strategie.

• Rozvoj programu Epilepsie a škola.

• Vzdělávaní pedagogů a dalších pracovníků v problematice epilepsie.

• Účast na vzdělávacích epileptologických aktivitách.

• Příprava akreditovaného vzdělávacího kurzu  Epilepsie a volnočasové aktivity.

• Příprava mezioborového „kulatého stolu“ na téma Žena a epilepsie.

• Oslavit 
 – Mezinárodní den epilepsie

 – Národní den epilepsie

 – Purple Day

• Spolupráce
 – ČLPE

 – Společnost „E“

 – IBE

 – Fyziologický ústav AV 

 – MV Consult

 – Epilepsy Action

AKTIVITY PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ
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FINANČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2020
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hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

EpiStop z.s.

Plzeňská 311, Motol
150 00 Praha 5

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2020

22689621
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

spolek
Právní forma

Náklady 509 509A.
Spotřebované nákupy a nakupované služby 106 106I.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 23 231.
Náklady na reprezentaci 1 15.
Ostatní služby 82 826.
Osobní náklady 226 226III.
Mzdové náklady 226 22610.
Ostatní náklady 176 176V.
Dary 172 17220.
Jiné ostatní náklady 4 422.
Náklady celkem 508 508

hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

EpiStop z.s.

Plzeňská 311, Motol
150 00 Praha 5

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2020

22689621
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

spolek
Právní forma

Výnosy 581 110 691B.
Provozní dotace 48 48I.
Provozní dotace 48 481.
Přijaté příspěvky 529 529II.
Přijaté příspěvky (dary) 529 5293.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 4 110 114III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 4 110 114
Výnosy celkem 581 110 691
Hospodářský výsledek před zdaněním 73 110 183C.
Hospodářský výsledek po zdanění 73 110 183D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Datum sestavení:

PREMIER system ver. X7.1 © 1995-

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

15.03.2021Prof. MUDr. PŘEMYSL JIRUŠKA, Ph.D.
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řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

EpiStop z.s.

Plzeňská 311, Motol
150 00 Praha 5

31.12. 2020

ROZVAHA Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

22689621
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

spolek
Právní forma

325041 114Krátkodobý majetek celkemB.

80052Pohledávky celkemB.II.

80053(311)Odběratelé1.

245072 114Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

2073 3(211)Peněžní prostředky v pokladně1.

243075 111(221)Peněžní prostředky na účtech3.

325085 114 AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41
PREMIER system ver. X7.1 © 1995-202

řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

276086 93Vlastní zdroje celkemA.

087 191Jmění celkemA.I.

089 191(911)Fondy2.

276091 -98Výsledek hospodaření celkemA.II.

183092Účet hospodářského výsledku1.

093 -98(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

93094(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

49095 21Cizí zdrojeB.

49106 21Krátkodobé závazky celkemB.III.

110 10(325)Ostatní závazky4.

111 9(331)Zaměstnanci5.

41112(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

8115 2(342)Ostatní přímé daně9.

325134 114(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:Podpis odpovědné osoby:
15.03.2021Prof. MUDr. PŘEMYSL JIRUŠKA, Ph.D.



NÁS PODPOŘILI

V ROCE 2020



Mrázek Pb s.r.o.

Velmi děkujeme!
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Plzeňská 511
150 00 Praha 5
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