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Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Metodologické stanovisko pro rok 2020
Pacientské organizace

Úvod
Ve společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o. (MSD) věříme, že otevřený dialog a transparentní
spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi a pacientskými organizacenmi mají výrazný
a pozitivní vliv na kvalitu léčby pacientů a budoucího výzkumu. Organizace pacientů jsou jedním
z klíčových partnerů v našem rozhodování během celého životního cyklu léčivých přípravků.
Věříme, že zahrnutí pohledu pacienta do rozhodování má pozitivní dopad na zdravotní péči a vývoj
léčiv ve prospěch pacientů.
V současnosti vzrůstá zájem o to, aby spolupráce s pacientskými organizacemi byla transparentní.
Společnost MSD jako člen Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), národního
člena Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), každoročně zveřejňuje
převody hodnot organizacím pacientů. Toto metodologické stanovisko definuje příslušné typy
převodů, které mají být zveřejněny, a další relevantní informace, které čtenáři pomohou pochopit,
jak společnost MSD shromažďuje, organizuje a hlásí zveřejněná data.
Definice
Pečovatel - jakákoli osoba podporující jednotlivé pacienty. Mohou to být členové rodiny nebo
přátelé, stejně jako placení dobrovolníci.
Pacient - jakákoli osoba, která má osobní zkušenost s životem s nemocí a která může být léčena
léčivým přípravkem nebo technologií.
Pacientská organizace (PO) - nezisková právnická osoba (subjekt) (včetně zastřešující organizace,
pod kterou spadá, a včetně pacientské organizace definované dle platných právních předpisů ČR),
sestávající se zejména z pacientů a/nebo pečujících osob, která zastupuje a/nebo podporuje
potřeby pacientů a/nebo pečujících osob a jejíž obchodní adresa, místo založení nebo hlavní místo
činnosti se nachází v České republice.
Příjemce – každá pacientská organizace, jejíž primární místo podnikání nebo sídlo je v České
republice.
Ohlašovací období – kalendářní rok.
Oblast zveřejňování
Převod hodnoty – MSD zveřejňuje všechny přímé nebo nepřímé převody hodnot, v hotovosti,
naturálně nebo jinak, uskutečněné pacientským organizacím.
•

Přímý převod hodnoty – převod hodnoty provedený přímo firmou MSD ve prospěch
příjemce.
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•

Nepřímý převod hodnoty – převod hodnoty jménem firmy MSD ve prospěch příjemce
nebo prostřednictvím prostředníka, a kde společnost příjemce, který bude mít z převodu
hodnoty prospěch, zná nebo jej může identifikovat.

Datum uznání převodu hodnoty. Převody hodnot se zveřejňují podle data, kdy firma MSD převod
hodnoty učinila, nikoli kdy výsledný příjem nebo prospěch obdržela pacientská organizace.
Výše převáděné hodnoty. Zveřejnění převodu hodnoty odráží skutečnou hodnotu nebo náklady
vynaložené firmou MSD a nikoli výsledný příjem nebo prospěch pacientské organizace.
Zahraniční aktivity. Bez ohledu na to, která entita firmy MSD uzavírá s příjemcem smlouvu a platí
mu, hlásí firma MSD všechny pacientské organizace, jejichž primární místo podnikání nebo sídlo
jsou v České republice.
Zveřejňující entity. Tato výroční zveřejňující zpráva se týká všech plateb ve prospěch
zdravotnických organizací a zdravotníků v České republice, ať již provedených firmou Merck Sharp
& Dohme s.r.o. nebo jejími přidruženým organizacemi z jiných zemí.
Zvláštní okolnosti
Národní jedinečný identifikátor. Aby se zajistilo, že zveřejněné platby budou správně přiřazeny,
přidělila firma MSD každé pacientské organizaci jedinečný identifikátor. V České republice je pro
pacientské organizace založen na identifikačním čísle (IČ).
Víceleté smlouvy. Zveřejnění se uskutečňuje na základě roku, kdy byla platba skutečně poskytnuta
a nikoli na základě poměrné částky zamýšlených plateb podle smlouvy.
Zveřejnění plateb
Datum zveřejnění. Firma MSD zveřejňuje platby za předchozí kalendářní rok nejpozději 6 měsíců
po skončení příslušného ohlašovacího období (například platby za rok 2020 se hlásí nejpozději 30.
června 2021). Zveřejněné informace budou poté k dispozici tři (3) roky.
Platforma zveřejnění. Firma MSD poskytuje svá výroční zveřejnění prostřednictvím vlastních
webových stránek www.msd.cz.
Jazyk zveřejnění. Firma MSD poskytuje svá výroční zveřejnění v češtině a angličtině.
Finanční údaje
Měna. Všechny zveřejňované platby se hlásí v místní měně. Platby provedené v jiných měnách se
převedou na místní měnu v kurzu ke dni připsání platby. Zveřejněné platby pacientským
organizacím odrážejí částky sjednané ve smlouvách a na fakturách vystavených firmě MSD
organizacemi.
DPH. Všechny zveřejňované platby se hlásí bez DPH.

