Zveřejňování plateb a jiných plnění zdravotnickým odborníkům
(healthcare professionals – HCP) a zdravotnickým zařízením (healthcare
organizations – HCO) v rámci projektu AIFP Transparentní spolupráce –
finanční metodika společnosti Stallergenes
(dále Společnost)

Tato metodika je dodatkem Metodologie AIFP k projektu Disclosure z 30.5.2016. Týká se konkrétních
postupů Společnosti při zveřejňování plateb a slouží jako poklad pro rozhodování, které platby do
konkrétního období zařadit a v jaké výši.

1. Období, za které se platba zveřejní
Platby se zveřejňují vždy za celý předchozí kalendářní rok.
Pro případy, u kterých datum akce a datum platby připadají do rozdílných let, platí následující:
HCP
U DPP (dohod o provedení práce) uzavíraných s HCP není rozhodující datum, kdy byla činnost
provedena, nýbrž datum proplacení. Pokud například byla DPP uzavřena na přípravu a přednes
přednášky konající se 10.12.2015 a proplacena byla 10.1.2016, platba bude zveřejněna za rok 2016.
Stejný postup platí u činností provedených zdravotnickým odborníkem na základě
objednávky/faktury.
U nepeněžních plnění rozhoduje datum akce. Platba v těchto případech nejde přímo zdravotnickému
odborníkovi (peníze mu nejsou převedeny na účet), ale například organizátorovi akce, poskytovateli
letenek, apod. Pokud Společnost podporuje účast HCP například na kongresu, který se koná
v listopadu 2015, platba se zveřejní za rok 2015, i pokud by organizátor fakturoval až v lednu 2016.
HCO
U rozhodování o období, za které se platba zveřejní, opět rozhoduje to, zda jde o plnění přímé
peněžní nebo nepřímé nepeněžní.
U přímých peněžních plnění rozhoduje datum proplacení. Příkladem je darovací smlouva uzavřená
s HCO, zde se platba zveřejní dle data, kdy byla smlouva proplacena.
U nepřímých nepeněžních plnění rozhoduje datum akce. Příkladem je sponzoring odborné akce,
kterou pořádá HCO, ale organizuje či poskytuje třetí strana, na jejíž účet jsou finanční prostředky
převedeny.

2. Platby uskutečněné v cizí měně – převod na Kč
Všechny platby se zveřejňují v českých korunách. Pokud Společnost provádí platby do zahraničí,
použije se pro přepočet částky na Kč kurz použitý bankou v moment platby. Tato částka přepočtená
na Kč se poté zveřejní na konkrétního HCP/HCO.

Pokud jde o klinické studie (Vývoj), u kterých je celková částka za předchozí kalendářní rok
Společnosti oznámena centrálou Společnosti, použije se pro přepočet na Kč průměrný kurz za
předchozí kalendářní rok vyhlášený ČNB.

3. Platby zveřejňované Společností
- Dary a granty zdravotnickým zařízením: darovací smlouvy uzavřené mezi HCO a Společností na
základě žádosti HCO
- Smlouvy o sponzorování: podpora edukačních akcí pořádaných HCO
- Registrační poplatky: úhrada registračního poplatku HCP
- Doprava a ubytování: doprava HCP na kongres a zpět, ubytování během kongresu, cestovní
pojištění, ubytování HCP během AIT Fóra, popř. jiné odborné či edukační akce
- Odměny za služby: honoráře pro přednášející HCP na seminářích/kongresových sympoziích, honorář
za sepsání odborného článku/publikace, popř. jiné odborné konzultace

