
 

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. Některá data nebyla v době publikování k dispozici od třetích stran, 
očekáváme zveřejnění dodatku do června 2020. 

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. 

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

Tesaro Po akvizici společnosti Tesaro v roce 2019 se firma GSK Česká Republika v 
souladu s usnesením rady EFPIA z roku 2016 dohodla, že v případě nového 
subjektu může být implementace zveřejnění EFPIA spojená s akvizicí provedena 
s 12 měsíční prodlevou. Proto budou všechny TOV vzniklé v souvislosti s činností 
společnosti Tesaro v České republice v roce 2019 zveřejněny společností Tesaro 

Chybějící údaje V době zveřejnění firmy GSK nebylo možné shromáždit všechna data TOV 
shromážděná jménem GSK od některých agentur třetích stran, kvůli zpoždění 
zpracování způsobeným COVID 19. GSK Česká Republika přidá chybějící data 
do tohoto přehledu, jakmile budou údaje od třetích stran k dispozici. GSK zveřejní 
dodatek později v roce. 


