
Závěrečná zpráva 
o realizaci projektu v rámci programu Ministerstva zdravotnictví  

„Národní akční plány a koncepce“ –  rok 2013 
(dále jen Závěrečná zpráva) 

 
 
Závěrečná zpráva je předkládána poskytovateli dotace v souladu s Metodikou Ministerstva 
zdravotnictví pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na program „Národní akční 
plány a koncepce“ pro rok 2013 (dále jen Metodika) a příslušným Rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 
2013 (dále jen Rozhodnutí) a Podmínkami přidělení dotace, pro použití dotace, vyúčtování 
poskytnutých finančních prostředků a vypořádání se státním rozpočtem dle níže uvedené 
tabulky. 
 
Závěrečná zpráva je zasílána ve 2 písemných vyhotoveních a současně na elektronickém 
nosiči v termínu do 31.1.2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, oddělení zdravotních 
programů, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 
 
Tabulka:  
Závěrečná zpráva o realizaci projektu v rámci programu Ministerstva zdravotnictví 

 

 
PROGRAM: 
 

Program Národní akční plány a koncepce pro rok 2013 

 
PROJEKT 
název projektu: 
 

 
Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních 

nervosvalových onemocnění 

PŘÍJEMCE DOTACE 
 

Název a adresa:  
Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, 
o.p.s. 
Nad Panenskou 4/164 
Praha 6 – Střešovice 
160 00 

Tel.: 606 499 764 Fax: E-mail: zdenek.hrib@inaverz.cz 

Statutární orgán: MUDr. Zdeněk Hřib – ředitel 

Zřizovatel Název a adresa: 

 

 

Tel.: Fax: E-mail: 



Řešitel 

 

 

Příjmení, jméno, titul: Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. 

Název a adresa pracoviště řešitele: 
Neurologická klinika  
Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně a Fakultní nemocnice 
Brno 
Jihlavská 20, 625 00 Brno 

Tel: 532232501 Fax: 532232249 E-mail: jbednar@fnbrno.cz 

Náklady na projekt v 
Kč 

 

Náklady celkem:  

766 000 ,- 
Poskytnutá dotace: 

536 200 ,- 

 

Rozhodnutí 

o poskytnutí 
neinvestiční dotace na 
rok 2013 

Číslo: OZS/29/4142/2013 Ze dne: 28.6.2013 

Změna rozhodnutí 

o poskytnutí dotace na 
rok 2013 

Číslo: 20854/2013/OZS Ze dne: 13.12.2013 

ZÁVĚREČNÁ 
ZPRÁVA O 
REALIZACI 
PROJEKTU 

 

a) Závěrečná zpráva o plnění projektu – viz příloha A 

b) Závěrečná zpráva o dosažených výsledcích – viz příloha A 

c) Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů  

a harmonogramu projektu – viz příloha B 

d) Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu pro uveřejnění  
na webu MZ s odkazem – viz příloha C 

ČERPÁNÍ DOTACE 

 

Informace o čerpání poskytnutých neinvestičních finančních 
prostředků (vyúčtování dotace) je řešena samostatně v souladu 
s Metodikou a příslušným Rozhodnutím.  

Statutární orgán potvrzuje pravdivost uváděných údajů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne: 14.1.2014                                                          Podpis,  razítko: MUDr. Zdeněk Hřib 

 

 

 


