
 

 

 

 
 

 

Zveřejnění převodu finančních plnění 
 

 

 

 

Příloha Dokument č.:  Datum:  

Verze: 00 Strana: 1 z 2 

Datum publikace:    

 

 

Metodologická poznámka 
 

Země Česká republika 

  

Název subjektu 

MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o. 

Evropská 2590/33c 

160 00 Praha 6                                       IČO:28392779 

   

Zákonný důvod 

pro zveřejnění 

Kodex chování pro styk se zdravotnickou komunitou pro Evropu 

zveřejněný v únoru 2015 a aktualizovaný v lednu 2016 

Období hlášení  2019 

Měna 

zveřejněných 

finančních 

prostředků 

Všechna finanční plnění jsou zveřejněna v  

 

☐  EUR  

 

☒  České koruny 

 

Identifikace a 

rozpoznání 

finančních 

prostředků 

Všechna zveřejněná finanční plnění vychází z převodu finančních plnění 

skutečně provedených v příslušné kategorii. Takové převody finančních 

plnění byly provedeny konkrétnímu příjemci tak, jak je uvedeno v 

příslušném období hlášení.  

  

Víceleté 

smlouvy 

Převody finančních plnění na základě víceletých smluv jsou součástí 

zveřejněných údajů v rozsahu, v jakém byly provedeny skutečné 

převody finančních prostředků za příslušné období hlášení.  

 

Údaje 

zveřejněné pro 

Všechna finanční plnění jsou zveřejněna pro  

 

☒  příjemce, kteří byli najati subjektem  

 

☐  příjemce, kteří sídlí v České republice  

 

DPH a další typy 

daní 

Veškeré částky jsou zveřejněny včetně DPH nebo podobných typů daní 

za služby, pokud to platí pro transakci  

 

Místo 

zveřejnění: 

 
www.mylancz.cz   

 

http://www.mylancz.cz/
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Kategorie 

finančních 

prostředků: 

„Setkání, 

edukační 

podpora a 

návštěvy 

zdravotnických 

odborníků“ 

Společnost zveřejňuje převody finančních plnění v této kategorii 

podle možnosti 2 Požadavků pro transparentnost týkající se léků v 

Evropě:  

souhrnná celková částka podpory poskytnutá zdravotnickým 

odborníkům podle jednotlivé konference nebo setkání 

následujícím způsobem: 

• Sponzorování návštěvy kongresu organizovaného třetí stranou 

(podle části 4.4): 

- název kongresu 

- souhrnná částka utracená za kongres, včetně 

- počtu zdravotnických odborníků, jejichž účast byla finančně 

podporována 

• Návštěvy pracovišť (podle bodu 4.5): souhrnná utracená částka, 

včetně počtu zdravotnických odborníků, jejichž účast byla 

podporována. 

• Setkání organizovaná společností: souhrnná utracená částka, 

včetně počtu zdravotnických odborníků, jejichž účast byla 

podporována. 

Další poznámky 

 

Pro kategorie finančních plnění souvisejících se zdravotnickými 

odborníky byly za rok 2019 zveřejněny pouze souhrnné částky, a 

to na základě usnesení Medicines for Europe zveřejněného 3. 4. 

2020, které toto ukládá s ohledem na aktuální situaci 

zapříčiněnou pandemií COVID-19.  

Poplatky uhrazené v souvislosti s výzkumem a vývojem nebo s 

průzkumem trhu nebyly zveřejněny. 

  

 

 


