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Termín Výklad pojmu 
Firemní rozsah 
platnosti 

GSK vydá jedno hlášení pro každou zemi, kde zveřejní všechny převody hodnot 
zdravotnickým odborníkům nebo zdravotnickým organizacím v dané zemi ze strany GSK, 
GSK Consumer Healthcare a ViiV Healthcare.  

Datum hlášení Firma GSK má definované dva typy převodů hodnot pro účely data hlášení: 
• Peněžitý převod hodnot je peněžitá platba provedená zdravotnickému 

odborníkovi nebo zdravotnické organizaci přímo nebo přes  zprostředkovatele 
(např. poplatky za službu). Datum hlášení u těchto převodů hodnot je datum 
platby, nezávisle na tom, kdy samotná služba byla uskutečněna (např. datum 
úhrady poplatku za poradenství, nikoliv datum poskytnutí poradenství). 

• Nepeněžitý převod hodnot je hodnota přijatá firmou GSK přímo nebo přes  
zprostředkovatele bez přímého doručení peněžité platby zdravotnickému 
odborníkovi nebo zdravotnické organizaci (např. letenka nebo registrace na 
kongres zaplacená u cestovní agentury nebo organizátora akce). Datum hlášení u 
těchto převodů hodnot je datum uskutečnění akce (např. datum konání odborné 
akce). 

Daň z přidané 
hodnoty 

Firma GSK se rozhodla hlásit hodnoty včetně DPH, kdykoli je to možné, z důvodu složitosti 
systémů DPH v jednotlivých evropských zemích a nejednotných pravidel vracení či 
nevracení DPH v závislosti na místě transakce a zemi trvalého pobytu zdravotnického 
odborníka nebo zdravotnické organizace. Všechny další daně jsou zahrnuty v hlášených 
hodnotách. 

Převody měn Firma GSK zaznamenává převody hodnot v těch měnách, ve kterých se uskutečnily. 
Hlášení uvede všechny hodnoty v měně země, ve které je vypracované. 

Zdravotničtní 
odborníci 
zaměstnaní firmou 
GSK 

Firma GSK nebude hlásit platby zdravotnickým odborníkům, kteří jsou zaměstnanci firmy 
GSK.  
Firma GSK považuje za nevhodné zveřejňovat zaměstnancův plat, bonusy, výdaje a 
benefity. 

Metodologie firmy 
Novartis 

K 2. březnu 2015 dokončila společnost GSK  se společností  Novartis trojstrannou 
transakci, v jejímž důsledku došlo k následujícím změnám: 

• firma GSK převzala globální divizi vakcín společnosti  Novartis (s výjimkou vakcín 
proti chřipce) 

• firma GSK vytvořila s firmou Novartis  nový světový společný podnik v divizi volně 
prodejných produktů pro zdravotní péči Consumer Healthcare 

• firma GSK postoupila společnosti Novartis svoje portfolio v oblasti onkologie.  
 
Vzhledem k převodu onkologické divize na firmu Novartis nebudeme zveřejňovat žádné 
převody hodnot s datem hlášení po 2. březnu 2015. 
 
V rámci dvou oblastí zdravotní péče, kterou přispěla společnost Novartis do společného 
podniku a obchodu s vakcínami získaného společností GSK, budeme hlásit všechny 
převody hodnot uskutečněných podle dohod stanovených po integraci daného obchodu. 
  
   

Víceleté smlouvy Převody hodnot se hlásí k příslušnému datu hlášení (datum platby nebo datum 
uskutečnění události, viz výše) bez ohledu na dobu trvání smlouvy. 


