
DÁRCE IČO ÚČEL DARU ČÁSTKA

iStyle CZ s.r.o. 27583368

věcný dar - 6 ks Apple 10.5-inch iPad Air                        

poskytování zdravotních  služeb pacientům s onemocněním 

COVID 19  a zajištění sociálních potřeb těchto pacientů 86 940,00

Nadační fond Homolka 25700014

věcný dar - Automatické kávovary Siemens  - 2 ks                         

podpora zdravotnických týmů, které se starají v první linii o 

pacienty s COVID-19 37 769,00

Nadační fond Homolka 25700014

věcný dar - televize Toshiba, rádio Sencor                                     

podpora zdravotnických týmů, které se starají  v první linii o 

pacienty s COVID-19 8 198,00

Nadační fond Homolka 25700014 věcný dar - telemonitorovací systém pro monitorování pacientů 100 000,00

Banking Software Company s.r.o. 00549533

věcný dar - doplňky stravy                                                                                

podpora zdravotnického personálu v období nouzového stavu  - 

bude poskytováno průběžně

37 529,55

Nadační fond Homolka 25700014

finanční dar                                                                                               

na zmírnění dopadů epidemie COVID-19 1 000 000,00

Billa, spol. s r.o. 00685976

věcný dar -ovoce                                                                      podpora 

pro zaměstnance při mimořádné situaci COVID-19

53 002,35

Livesport s.r.o. 27433722

věcný dar - ochranné pomůcky - respirátory FFP2, potraviny,  

nápoje

podpora zdravotnického personálu 66 276,00

La Lorraine a.s. 25544551

věcný dar - mražené pečivo (opakované poskytnutí)

podpora zdravotnického personálu

cenu nelze v době 

uzavření smlouvy 

určit
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Nadace Charty 77 00417904

finanční dar                                                                                                     

nákup zdravotnického vybavení potřebného v souvislosti s bojem 

proti COVID-19 /plicní ventilátory, roušky, respirátory, 

jednorázové rukavice, dezinfekce/ 2 414 992,00

Nadační fond Donwio 08544051

 věcný dar - energetické potravinové balíčky 

podpora zdravotnického personálu

cenu nelze v době 

uzavření smlouvy 

určit

OVUS - podnik živočišné výroby s.r.o. 47549866

věcný dar - velikonoční barvená vajíčka                                           

podpora pro zaměstnance  při mimořádné situaci COVID-19 15 000,00

UNILEVER ČR, spol. s r.o. 18627781

věcný dar - výrobky značky Urban Monkey (smoothie drinky) a 

Knorr (instantní pokrmy)                                                               

podpora zdravotnického personálu 35 252,20

Prusa Research a.s. 06649114

věcný dar - 80 ks ochranných štítů

podpora zdravotnického personálu 1 600,00

VYGON Czech Republic s.r.o. 60471166

věcný dar - bažant jednorázový s SAP                                                         

péče o pacienta a snížení rizika infekce 7 826,28

Lindt & Sprungli (CEE) s.r.o. 27928951

 věcný dar - čokoládové výrobky                                                       

podpora zdravotnického personálu 115 000,00

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 60469803

věcný dar - 500 ks masek KN95 (FFP2)                                                 

podpora poskytovatele zdravotní péče v boji proti koronaviru 77 500,00

Banking Software Company s.r.o. 00549533

věcný dar - pračka typu LG                                                                       

pro údržbu potřebných zdravotních prostředků 13 990,00

AK Kříž a partneři s.r.o. 28524021

věcný dar - bezalkoholová gelová dezinfekce CID GEL 

ochrana zdravotnického personálu v době koronavirové 

epidemie 37 584,00

fyzická osoba

věcný dar - ochranné štíty                                                                      

ochrana zaměstnanců proti COVID-19

14 940,00



Nadační fond Homolka 25700014

věcný dar - kompaktní filtrační jednotka 

zmírnění dopadů epidemie COVID-19 119 669,00

RESPECT a.s. 25146351

 finanční dar                                                                                                    

na  pořízení ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického 

materiálu potřebného pro řešení situace související s pandemií 100 000,00

ConvaTec Česká republika s.r.o. 28241711

věcný dar - zdravotnický prostředek Granuflex Extra, 

hydrokoloidní krytí                                                                    

podpora lékařů v boji proti COVID-19 8 470,67

KBJ VELKOOBCHODY  s.r.o. 47543434

věcný dar -  uzené sýry                                                                          

podpora pro zaměstnance při mimořádné situaci COVID-19 15 301,67

LUNA ateliér s.r.o. 26124742

věcný dar - podlahové samolepky                                                    za 

účelem bezpečnostního značení v NNH

10 853,70

McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. 17046041

věcný dar - 1450 ks roušek                                                                                       

ochrana nemocničního personálu, zejména pracoviště, kde 

působí COVID-19 týmy 19 300,00

McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. 17046041

věcný dar - produkty značky MIXA (krémy)                                  

podpora zdravotnického personálu 3 796,00

LERAM pharmaceuticals s.r.o. 04728742

věcný dar - zdravotnický prostředek L-Mesitran Soft pro vlhké 

hojení ran                                                                                                     

podpora zdravotnického personálu - pro léčbu kožních problémů 

spojených s nošením ochranných pomůcek 2 288,00

AC Sparta Praha fotbal, a.s. 46356801

věcný dar - nealkoholické nápoje

podpora zdravotnického personálu

cenu nelze v době 

uzavření smlouvy 

určit

Nadační fond STOP šikaně 07844298

věcný dar - ovocné sirupy,  káva, kosmetické balíčky                              

podpora zdravotnického personálu 35 000,00



Chiesi CZ s.r.o. 61679381

finanční dar                                                                                               

na nákup pomůcek a přístrojového vybavení v rámci infekčních 

opatření pro COVID-19 50 000,00

RSJ Custody s.r.o. 02603900

věcný dar - respirátory FFP2                                                             

podpora zdravotnického personálu 326 700,00

Rotary Club Prague International 69780269

věcný dar - ochranné obličejové roušky z netkané textilie  

ochrana  zaměstnanců NNH při výkonu zdravotnické péče 242 000,00

McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., 

INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY 17046041

věcný dar - potraviny, spotřební zboží  

podpora pracovišť, kde působí Covid týmy 24 276,02
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