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Společnost 

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 

Na Katedře veřejných financí VŠE proběhl 23. ročník konference Teoretické a praktické aspekty 

veřejných financí, kde zejména akademici z ČR i zahraničí diskutovali výsledky svého výzkumu v 

oblasti zdanění a veřejných financí. Letošní ročník konference byl věnován 100. výročí veřejných 

financí na území České republiky a představil aktuální témata daňové politiky a veřejných financí, 

například agresivní daňové plánování a eroze daňových základů z hlediska daně z příjmů nebo 

úniky na DPH a opatření zaměřená proti nim. 

Výsledky prvního ročníku soutěže Lékárník roku 

Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services a měsíčník Zdravotnictví a medicína oznámily 

výsledky prvního ročníku soutěže Lékárník roku. Slavnostní předání ocenění proběhlo 19. dubna 

2018 v kostele sv. Anny – centru Pražská křižovatka. Vítězkou soutěže Lékárník roku v kategorii 

lékárník/lékárnice veřejné lékárny se stala Michala Belasová (Lékárny BENU), v kategorii 

farmaceutický asistent/asistentka Iva Lízalová (Lékárny BENU), v kategorii Můj lékárník/Moje 

lékárnice (online hlasování veřejnosti) Lukáš Dobrovolný (Lékárny Dr.Max) a v kategorii celoživotní 
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přínos v oboru farmacie Ivana Lánová (Lékárny BENU). Záštitu nad soutěží převzali ministr 

zdravotnictví Adam Vojtěch a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. 

Gentlemanská firma roku 

Poradenská společnost TPA již od roku 2014 oceňuje zvláštní cenou TPA Gentlemanská 

firma roku společnosti, které ctí principy etiky a chovají se odpovědně jak na trhu, tak i vůči svým 

zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Na konci března se partneři TPA i členové 

výkonného výboru Gentlemanské firmy setkali se zástupci vítězů a nominovaných z předešlých 

ročníků na neformální schůzce v Žižkovské věži. Zleva: Mojmír Čapka, předseda představenstva 

Brisk Tábor; Lenka Tomšová, členka výkonného výboru Gentlemanské firmy; Tomáš David, Czech 

Top 100; Marie Bohatá, členka výkonného výboru Gentlemanské firmy; a Rostislav Kuneš, TPA 

Evropský týden očkování 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) připomněla v rámci Evropského týdne očkování 

problematiku stále nízké proočkovanosti dospělých. Na tiskové konferenci konané 19. 4. 2018 v 

Lékařském domě v Praze vystoupil Štěpán Svačina, předseda ČLS JEP; Roman Chlíbek, vědecký 

sekretář České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP, Katedra epidemiologie Fakulty 

vojenského zdravotnictví v Hradci Králové; Jan Smetana, člen výboru ČVS ČLS JEP, z téže instituce 

a Vilma Marešová, členka výboru ČVS ČLS JEP, Klinika infekčních nemocí 2. LK UK a Katedra 

infekčních nemocí IPVZ, Nemocnice Na Bulovce, Praha. V divizi Medical Services vydavatelství 

Mladá fronta k tématu aktuálně vyšla kniha Očkování dospělých autora Romana Chlíbka. 

Komárkovi předali ocenění jihoafrickým umělcům 

Karel a Štěpánka Komárkovi, kteří od listopadu loňského roku předsedají mezinárodnímu výboru 

Kennedyho centra pro umění, ocenili v Kapském městě umělce, kteří významně obohatili 

jihoafrickou kulturu. „Jihoafrická kultura je známá pro svoji bohatost a jedinečnou směs různých 

etnik a kultur. JAR tak proslula svojí výjimečnou uměleckou scénou. Bereme to s manželkou jako 

obrovskou čest, že můžeme zastupovat John F. Kennedy Center for the Performing Arts a mohli 

jsme ocenit některé skvělé jihoafrické umělce,“ vysvětlil Karel Komárek (vpravo), majitel skupiny 

KKCG. 

Moneta Money Bank pomůže na vrchol mladé tenisové hvězdě 

Moneta Money Bank se stala generálním partnerem 17leté tenistky Karolíny Beránkové, která má 

za sebou řadu úspěchů na domácí i mezinárodní scéně. Navázaná spolupráce znamená pro 

talentovanou hráčku elitního klubu TK Sparta Praha především příležitost, jak zvýšit své šance 

prorazit v dalších letech mezi světovou špičku. Moneta Money Bank touto cestou pokračuje v 

podpoře mladých tenisových nadějí. Banka je navíc od letošního roku generálním partnerem 

nejprestižnějšího českého mužského challengeru Moneta Czech Open v Prostějově. 

 

 


