Metodická poznámka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
1. Úvod
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. (dále jen „Teva CZ“ nebo „Společnost“) není
členskou společností Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (dále jen
„AIFP”), ale dobrovolně přistoupila k iniciativě Transparentní spolupráce upravené
Kodexem AIFP o zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností
zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením (dále jen „Disclosure
kodex”). Tyto informace budou zveřejněny na centrální platformě zajišťované
AIFP na www.transparentnispoluprace.cz (dále jen „AIFP databáze“).
Tato poznámka sumarizuje specifické postupy, podle kterých Teva CZ
postupovala při přípravě zveřejnění informací a identifikaci plateb a jiných plnění
podle odstavce 3.05. Disclosure kodexu.
Obecné informace o postupech použitých při zveřejňovaní plateb a jiných plnění
jsou zahrnuty v metodice vydané AIFP (dále jen „AIFP Disclosure metodika”).
Definice a pojmy nedefinované v této poznámce budou mít stejný význam, jako je
jim přiřazený Disclosure kodexem nebo AIFP Disclosure metodikou.
2. Obecné shrnutí použitých metod
Za účelem dosažení cíle transparentnosti iniciativy AIFP a v souladu s principem,
že platby a jiná plnění zdravotnickým odborníkům a zařízením mají být zveřejněny
v zemi, kde má příjemce své hlavní podnikání nebo zapsané sídlo, informace
zveřejněné prostřednictvím AIFP databáze budou zahrnovat i platby a jiná plnění
provedená zahraničními sesterskými společnostmi Teva CZ ve prospěch českých
zdravotnických odborníků a zařízení.
Zveřejnění se týká pouze plateb a jiných plnění, které se vztahují k lékům na
předpis. Platby a jiný plnění, která se vztahují výlučně k volně prodejným lékům,
nebudou zveřejněny v souladu s odstavcem 2.2. Disclosure kodexu.
Zveřejnění se dále dle Disclosure kodexu nevyžaduje ve vztahu k předmětům pro
použití v odborné zdravotnické nebo lékárenské praxi, pohoštění, vzorky.
Nicméně, velký počet plateb za ubytování zahrnuje i snídani a hodnota takové
snídaně nebyla odečtena ze zveřejňovaných částek.
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Druhy plateb a jiných plnění
Terminologie různých druhů plateb a jiných plnění je konzistentní s vysvětlením
těchto termínů v Disclosure kodexu.
Níže uvedené kategorie mohou zahrnovat rovněž (nikoliv však výlučně)
následující typy plateb:
a) Smlouvy o sponzorování: pronájem výstavního místa, reklamní bannery,
reklama v kongresových novinách a jiných materiálech, distribuce
propagačních materiálů účastníkům;
b) Odměny za služby a konzultace: platby za přípravu přednášek a prezentací,
přípravu vědeckých článků a jiných vědeckých materiálů, konzultace na
poradních sborech;
c) Doprava a ubytování: platby za letenky, autobusové nebo vlakové jízdenky,
náklady na lokální dopravu, ubytování v hotelech, cestovní pojištění.
Odměny za služby a konzultace and platby související s náklady dohodnutými ve
smlouvě o poskytování služby a/nebo konzultace (např. náklady na cestování
v souvislosti s přednáškou) budou zveřejněny separátně.
Jakákoliv nepeněžitá plnění a veškerá ujednání, podle kterých byly platby a jiná
plnění rozdělené mezi strany, byly vyčísleny na základě skutečných peněžních
nákladů společnosti Teva.
Vykazované období
Vykazované období odpovídá kalendářnímu roku. Prvním vykazovacím obdobím
bude kalendářní rok 2015.
Zveřejnění plateb a jiných plnění zdravotnickým odborníkům
Podle českých právních předpisů je individuální zveřejnění plateb a jiných plnění
konkrétnímu zdravotnickému odborníkovi podmíněno jeho/jejím souhlasem se
zpracováním osobních údajů. Tyto souhlasy Teva CZ získala před uskutečněním
platby nebo jiného plnění. Teva CZ příjemcům proaktivně nenabízela žádné
výjimky ze zveřejňování, ale každé případné odmítnutí souhlasu zpracovala a
zdokumentovala na ad hoc bázi.
V souladu s AIFP Disclosure metodikou budou v případě, že zdravotnicky
odborník odmítne nebo odvolá souhlas se zveřejněním jednotlivé platby nebo
kategorie plateb nebo jiných plnění, všechny platby nebo jiná plnění poskytnutá
tomuto zdravotnickému odborníkovi v daném vykazovacím období zahrnuta
v souhrnném zveřejňování.
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Zveřejnění plateb a jiných plnění zdravotnickým organizacím
Dle Disclosure kodexu mají být informace o platbách a jiných plněních zveřejněny
individuálně. Teva CZ vynaložila maximální úsilí k získání souhlasu se
zveřejněním nebo uznání zveřejnění i od zdravotnických zařízení, a to i
v případech, kdy platby nebo jiná plnění byly poskytnuty prostřednictvím třetích
osob.
V případech, kdy byla podpora nebo sponzoring poskytnut v souvislosti s akcí
organizovanou nebo pořádanou vícero zdravotnickými zařízeními, Teva CZ
zveřejní platby nebo jiná plnění poměrně podle počtu zdravotnických zařízení
organizujících a/nebo pořádajících danou akci.
Pro účely zveřejnění se za příjemce považují pouze separátní právnické nebo
fyzické osoby. I když konkrétní platba či plnění byly zamýšleny či určeny pouze
pro určité oddělení nebo sekci zdravotnického zařízení, jako příjemce platby nebo
jiného plnění bude zveřejněno dané zdravotnické zařízení (a ne konkrétní
oddělení nebo sekce).
3. Zacházení s víceletými smlouvami
V případě víceletých smluv, kdy se platby a jiná plnění budou uskutečněny
v rámci různých vykazovacích období, každá platba a jiné plnění budou
zveřejněny ve vykazovacím období, kdy byly uskutečněny.
4. Zacházení s DPH a dalšími daňovými aspekty
Příjemci (fyzické i právnické osoby) jsou samy odpovědný za přiznání příjmů a
výhod, které jim byly přímo nebo nepřímo poskytnuty, a za odvedení daně
z příjmu a dalších daní a poplatků, plynoucích z těchto plateb či jiných plnění.
Platby a jiná plnění vztahující se k honorářům za poskytnutí služeb (ve prospěch
fyzických nebo právnických osob), jsou zveřejněny včetně případné DPH.
Platby a jiná plnění vztahující se k pohoštění a náhradám nákladů (včetně
registračních poplatků, nákladů ubytování a cestování) jsou zveřejněny včetně
případné DPH.
Veškeré další platby a jiná plnění, které podléhají DPH, jsou zveřejněny včetně
DPH.
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Pouze v případě plateb a jiných plnění poskytnutými zahraničními sesterskými
společnostmi Teva CZ částka DPH nemusela být vždy zahrnuta.
5. Měnové aspekty
Veškeré zveřejněné platby a jiná plnění jsou zveřejněna v českých korunách.
Všechny platby provedené nebo náklady vynaložené v cizí měně byly převedeny
do českých korun uplatněním účetního směnného kurzu Teva CZ (t.j. kurzem
vyhlášeným ČNB k poslednímu dni předcházejícího měsíce) platným k okamžiku
účtování.
Pouze platby a jiná plnění spojené s výzkumem a vývojem byly převedeny do
českých korun uplatněním směnného kurzu vyhlášeného ČNB k poslednímu
pracovnímu dni daného vykazovaného období.
6. Další otázky týkající se data a výše plnění a jiných plateb
Při určování, zda platby a jiná plnění spadají do daného vykazovaného období, za
datum platby a jiného plnění příjemci Teva CZ považuje den, kdy odpovídající
prostředky byly vyplaceny společností Teva. Z tohoto důvodu se takto stanovené
datum platby a jiného plnění může lišit ode dne, kdy se konalo sponzorované
setkání nebo od dne, kdy odměnu za poskytnuté služby obdržel zdravotnický
odborník nebo zařízení jako konečný příjemce. Proto se i může stát, že platby a
jiná plnění budou zveřejněna za vykazované období, které se nebude shodovat
s kalendářním rokem, kdy se setkání konalo nebo kdy příjemce obdržel výhody.
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