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ČESKÁ REPUBLIKA 

 
METODICKÉ POZNÁMKY 

 
k zveřejňování plateb 

zdravotnických pracovníků a organizací 
 

 (Informace jsou uvedeny ke dni 15. června 2021) 
 

1. Úvod 

"Spolupráce mezi průmyslem a zdravotníky prospívá pacientům. Je to vztah, který 
přinesl řadu inovativních léčiv a změnil způsob, jakým se mnoho nemocí dotýká 
našich životů. Odborníci z průmyslové sféry a zdravotníci, spolupracují v celé řadě 
činností od klinického výzkumu, sdílení správné klinické praxe až po výměnu 
informací o tom, jak nové léky vyhovují pacientům. Vnesení větší transparentnosti do 
tohoto, již nyní dobře regulovaného vztahu se týká posílení základu pro spolupráci v 
budoucnosti. Společnost má stále vyšší nároky na transparentnost, a to zejména v 
oblasti zdravotní péče "(EFPIA). 

Eisai chce zajistit splnění těchto očekávání. 

Tato poznámka doprovází zveřejnění učiněné společností Eisai v rámci kodexů 
EFPIA a národních farmaceutických sdružení ohledně zveřejňování plateb od 
farmaceutických společností zdravotnickým pracovníkům (ZP) a zdravotnickým 
organizacím (ZO). Tato poznámka obsahuje obecné shrnutí a bere v úvahu i 
specifika země. 

2. Definice 

Eisai uznává ZP, ZO a platby podle definic EFPIA, nebo definic národních etických 
kodexů (v případě potřeby) pro období zveřejňování. 

3. Rozsah zveřejnění 

Eisai zveřejňuje platby ZP a ZO v zemích, kde je přítomna formou dceřiné 
společnosti nebo pobočky. 

3.1 Vyloučené platby 

Eisai došla k závěru, že určité platby nejsou pokryty EFPIA a národními  etickými 
kodexy, a proto je nezahrnula do tohoto zveřejnění: 
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Komerční nebo reklamní platby: 

 Platby vytvořené jinou společností v rámci dohody o společné propagaci se 
společností Eisai jsou zveřejněny danou společností, nikoliv společností Eisai. 
 

 Platby vyplacené v rámci výzkumné studie trhu, kde Eisai nezná totožnost 
zúčastněných ZP nebo ZO budou zveřejněny na agregované bázi, pokud jsou 
k dispozici. 
 

 Náklady na akce, jako je pronájem vybavení spojeného s jednorázovými 
událostmi např. pronájem místnosti, zapůjčení projektoru, audiovizuální 
vybavení. 
 

 Platby provedené skupině ZP, jako je například hromadná přeprava, např. 
autobusová doprava na akci, budou zveřejněny na agregované bázi, pokud 
jsou k dispozici. 

Platby pro výzkum a vývoj: 

 Zapůjčování laboratorního vybavení společnosti Eisai ZO jako součást studie 
(pokud je tato činnost povolena podle místních farmaceutických pravidel). 

3.2 Datum platby  

Eisai zveřejňuje platby s použitím data uskutečnění platby za ZP nebo ZO.  

3.3 Přímé platby 

Platby mohou být provedeny za ZP nebo ZO přímo, např. platba za ZP za 
profesionální poradenství v poradním sboru. 

3.4 Nepřímé platby 

Platby mohou být provedeny za ZP nebo ZO nepřímo, např. registrační poplatky 
placené pořadateli konference za ZP. 

Je-li použita třetí osoba pro zaplacení za ZP nebo ZO, informace požadované ke 
zveřejnění mohou být poskytnuty společnosti Eisai třetí stranou a nahrány do 
softwaru pro zveřejňování. V případě, že platba (přímý poplatek, nebo poplatek 
agentuře) je známa a souhlas se zveřejněním byl ZP udělen, budou zveřejněny 
hodnoty pro jednotlivé ZP / ZO. V opačném případě bude zveřejnění provedeno 
souhrnně. 

3.5 Platby v případě částečné účasti nebo zrušení 

V případě zrušení, platba není zahrnuta ve zveřejnění. 

V případě částečné účasti, je platba zahrnuta ve zveřejnění. 

3.6 Přeshraniční aktivity 

Zveřejnění platby je provedeno v souladu s vnitrostátním kodexem země, kde ZP 
především působí nebo kde má ZO primární místo své činnosti, ať už k platbě dojde 
v této zemi, nebo mimo ni. 
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Pokud ZP změní zemi své činnosti, pak tyto informace budou zveřejněny na principu 
místa provozu v době zveřejnění. 

4. Specifické faktory 

4.1 Samostatně výdělečně činní ZP 

Naše obecná zásada je, že samostatně výdělečně činní ZP jsou zveřejněni v 
nejvyšším možném rozsahu jako ZP. 

4.2 Víceleté smlouvy 

Jakékoliv platby uskutečňované na základě víceleté smlouvy jsou zveřejněny v 
období pokrývajícím datum skutečné platby. 

4.3 Vícenásobné smlouvy ZO 

Zveřejňujeme částku zaplacenou Eisai tak, jak je uvedena v našem finančním 
systému. 

5. Správa souhlasů 

Tam, kde byl získán souhlas ZP nebo ZO (dle potřeby), Eisai zveřejňuje platbu na 
individuální bázi. V případě, že nebyl získán souhlas ZO nebo ZP, Eisai zveřejňuje 
platbu na agregované bázi. Když je souhlas nejednoznačný, nepovažujeme jej za 
souhlas a platba je zveřejněna na agregované bázi. 

5.1 Získávání souhlasů 

Souhlas s individuálním zveřejněním byl požadován v každé zemi. Bylo tak 
provedeno po jednotlivých smlouvách a / nebo jako jednorázový požadavek (dle 
potřeby). 

5.2 Správa odvolání souhlasu příjemce 

Žádost musí být podána písemně na adresu kontakt_praha@eisai.net nebo Eisai 
GesmbH, organizační složka, Holušická 2253/1, 148 00  Praha 4. Po přijetí písemné 
žádosti, Eisai aktualizuje systém vykazování transparentnosti tak, aby odrážel daný 
požadavek. Je-li souhlas odvolán, platby jsou přidány k agregovaným platbám. 

5.3 Správa požadavků příjemce 

Požadavek musí být podán písemně na adresu kontakt_praha@eisai.net nebo Eisai 
GesmbH, organizační složka, Holušická 2253/1, 148 00  Praha 4. 

5.4 Částečný souhlas 

Je-li obdržen pouze částečný souhlas, Eisai zveřejní celkové platby agregovaně. 

6. Forma zveřejňování 

Tam, kde je centralizovaná platforma pro zveřejňování, používá Eisai pouze tuto 
platformu. Tam, kde není centralizovaná platforma, budeme zveřejňovat na vlastních 
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internetových stránkách Eisai pro danou zemi. Šablona země zveřejnění bude 
použita, pokud byla poskytnuta. 

7. Zveřejnění finančních údajů 

7.1 Měny 

Zveřejnění probíhají v místní měně. Sazby přepočtu měn vychází z obchodních 
kurzů, interně používaných společností Eisai. Sazby jsou uplatňovány na platby na 
základě průměrného kurzu za zveřejňované období.  

7.2 Včetně nebo bez DPH 

Platby ZP jsou zveřejňovány v částkách s DPH. 

Platby ZO jsou zveřejňovány v částkách bez DPH. 

7.3 Pravidla pro výpočet 

Dary jsou zveřejněny pomocí spravedlivé tržní hodnoty (FMV) položky. 
 
 
 
 
 

 
 


