Příloha č. 1 - Oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích
v rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, v platném znění
Obsahuje údaje ve stavu ke dni 17.5.2018, které jsou zpřístupněny veřejnosti dle aktuálního znění
zákona, tedy bez jejich možného okleštění aktuálně projednávanou novelou.

Čestné prohlášení o činnostech
1. Jsem OSVČ (IČO 07084986, sídlo náměstí Svatopluka Čecha 1356/8, 101 00, Praha 10 –
Vršovice) - předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“ (primárně poradenství v oblasti informačních technologií), činnosti je
vykonávána v místě bydliště nebo u objednatele.
2. Nejsem členem ani společníkem žádné podnikající právnické osoby.
3. Jsem ředitelem Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s. (IČO
24271675, sídlo Praha 6 - Střešovice, Nad Panenskou 4/164, PSČ 16000)
4. Jsem členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (IČO 41197518,
sídlo Orlická 2020/4, Vinohrady, Praha 3, 130 00 Praha)
5. Nevykonávám žádnou jinou činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve
služebním poměru
6. Nejsem provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem
periodického tisku, anebo společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby,
která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem
periodického tisku.

Čestné prohlášení o majetku
1) Vlastním věci nemovité:
a) vlastník bytu (podlahová plocha 56m2)
b) SJM spoluvlastník pozemku (516m2) s domkem (zastavěná plocha 61m2)
c) vlastník lesní parcely (částečně vytěženo 8272m2)
2) Nevlastním žádné cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená.
3) Nevlastním žádný podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo
zaknihovaným cenným papírem.
4) Nevlastním žádné jiné věci movité určené podle druhu s cenou nad 500.000 Kč.

Čestné prohlášení o příjmech a závazcích
Nemám žádné nesplacené závazky převyšující částku 100.000 Kč.

MUDr. Zdeněk Hřib
kandidát Pirátů na primátora hl. m. Prahy

Poznámka: Odměny zastupitelů a osob nominovaných do placených funkcí za Piráty (např. členů
správní rady VZP) jsou dlouhodobě zveřejňovány na https://wiki.pirati.cz/zastupitele/odmeny.

