EFPIA report Česká republika 2016
Datum vydání:30/06/2017
Celé jméno

(Odst. 1.01)

Zdravotničtí
odborníci: místo
výkonu hlavní
praxe (obec),
Zdravotnické
zařízení: místo
registrace
(obec)

Stát výkonu
hlavní praxe

Adresa hlavní
praxe

Unikátní lokální
identifikátor
státu VOLITELNĚ

(Čl. 3)

(Čl. 3)

Příspěvky na náklady akcí (Čl. 3.01.1.b & 3.01.2.a) Odměny za služby a konzultace (Čl.
3.01.1.c & 3.01.2.c)

(Příloha 1)

(Čl. 3)

Dary a granty
zdrav. zařízením
(Čl. 3.01.1.a)

Smlouvy o
sponzorování se
zdrav.
zařízeními /
třetími stranami
pověřenými
zdrav.
zařízeními
pořádáním akce

Registrační
poplatky

Doprava a
ubytování

Platby/odměny

Platby nebo jiná
plnění
související s
odměnou nebo
sjednané v
poradenské
smlouvě včetně
dopravy a
ubytování
příslušné k dané
smlouvě

CELKEM
VOLITELNÉ

UVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH JMEN - každý zdrav. odborník na jeden řádek (tj. všechny platby nebo jiná plnění v průběhu roku na jednotlivého zdrav. odborníka budou sečteny: podle potřeby se předkládá položkový rozpis pouze pro potřebu
jednotlivých příjemců nebo veřejných orgánů)

Belada David

Hradec Králové

Česká republika

Sokolská 581

1142528172

Chmelová Klára

Praha 4

Česká republika

Vídeňská 1958/9

5156486185

Libicherová
Pavla

Praha 10

Česká republika

Šrobárova 50

Panovcová Danuše Zlín

Česká republika

Havlíčkovo
nábřeží 600

Smolej Lukáš

Česká republika

Sokolská 581

H
C
P
s

Hradec Králové

48.400,00

1.610,00

50.010,00

32.218,57

63.844,97

96.063,54

750,00

7.800,00

8.550,00

5131057161

9.750,00

9.750,00

1147468177

3.823,14

48.086,66

25.719,19

77.628,99

OSTATNÍ, NEUVEDENO VÝŠE - pokud informace nelze vzhledem k právním předpisům zveřejnit individuálně
Souhrnná částka připadající na platby nebo jiná plnění těmto příjemcům - Čl. 3.02

Počet příjemců (případně jmenný seznam) - Čl. 3.02

% z celkových plateb nebo jiných plnění na jednotlivé zdrav. odborníky - Čl. 3.02

778.028,30

2.421.485,91

1.191.942,79

239.488,53

4.630.945,53
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CELKEM
VOLITELNÉ

UVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁZVŮ - každé zdrav. zařízení na jeden řádek (tj. všechny platby nebo jiná plnění v průběhu roku na jednotlivé
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OSTATNÍ, NEUVEDENO VÝŠE - pokud informace nelze vzhledem k právním předpisům zveřejnit individuálně
Souhrnná částka připadající na platby nebo jiná plnění těmto příjemcům - Čl. 3.02

Počet příjemců (případně jmenný seznam) - Čl. 3.02

% z celkových plateb nebo jiných plnění na jednotlivé zdrav. zařízení - Čl. 3.02

919.159,07

2.321.878,33

3.241.037,40
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100,00
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SOUHRNNÉ ZVEŘEJNĚNÍ
R
&
D

Platby a jiná plnění spojená s výzkumem a vývojem - Odstavec 3.04 and Příloha 1

7.112.326,70

8.113.985,46

