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PROHLÁŠENÍ O NEZÁVISLOSTI
Verze 2015 CZ
Jméno:

Jan Piťha ______________________________________________

Titul:

MUDr., CSc._____________________________________________

Profese:

Lékař_____________________________________________

Stávající zapojení v rámci nadace Choices
Člen Národního vědeckého výboru – Česká republika
Člen Národního vědeckého výboru – Belgie
Člen Mezinárodního vědeckého výboru
Člen Evropského vědeckého výboru
Člen latinskoamerického vědeckého výboru
Člen asijského vědeckého výboru
Člen Národního vědeckého výboru – Nizozemí
Další:
Prohlášení o nezávislosti se vydává v souvislosti s členstvím v Národním vědeckém výboru ČR (dále NVV)
ustaveném při obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju (dále VCJ).
Povaha činnosti
1. Majetkové podíly ve firmě

Období
0

Organizace
0

Předmět činnosti
0

2. Člen statutárních či obdobných
orgánů firem

0

0

0

3. Člen vědeckých poradních
orgánů

0

0

0

4. Zaměstnání

5. Příležitostné či ad hoc
konzultace
6. Poskytnuté granty

Vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM: září 2004 dosud

Irelevantní
K VCJ

Irelevantní
K VCJ

Irelevantní
K VCJ

Udělen grant MZ 2014 pro Fórum zdravé výživy, jinak irelevantní
K VCJ

7. Práva k duševnímu vlastnictví

0

0

0

0

Fórum zdravé výživy
(předseda)
Česká spolenost pro
aterosklerózu
(vědecký sekretář)
International Union of
Angiology
(General Secretary)
Česká angiologická
společnost (člen)
Česká kardiologická
společnost (člen
pracovní skupiny
Preventivní kardiologie)
0

0

8. Členství v organizacích a
sdruženích

9. Jiné relevantní činnosti

Výše uvedené informace zahrnují vlastní aktivity za období posledních 3 let do současnosti, které jsou
relevantní a mají souvislost s komerčními subjekty působící v oblastech zájmu iniciativy VCJ, především v
potravinářském sektoru. Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a v současné době neexistují žádné
překážky, které by bránily řádnému působení v NVV při VCJ v souvislosti s jeho statutem a objektivnímu postoji
k problematice řešené v rámci jeho činnosti.
Veškeré případné změny budou sděleny předsedovi a vědeckému sekretáři NVV při VCJ.

Datum: 22. 6. 2015

Podpis:

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Title,Titel SCIF. - Chyba! V dokumentu není žádný text v
zadaném stylu. Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Date,Datum SCIF.
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