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Metodický pokyn 
 

Krajina  Česká a Slovenská republika  

  

Meno 

spoločnosti 
Fresenius Kabi s.r.o.  

   

Právny základ 

pre Disclosure 

(Zverejnenie) 

Medicines for Europe Code of Conduct on Interactions with the 

Healthcare Community, zverejnený vo februári 2015, aktualizovaný v 

januári 2016 

Obdobie 

vykazovania  

2021 

Mena 

zverejnených 

hodnôt 

Všetky hodnoty sú uzatvorené v:  

 

☒  EUR  

 

☒  CZK 

 

Rozsah 

zverejnenia 

Disclosure pokrýva všetky interakcie medzi zdravotníckym 

personálom (HCP), poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti (HCO) 

a organizáciami pacientov v súvislosti s generickými liekmi a 

biosimilars.  

Interakcia týkajúca sa medicínskych prístrojov alebo nutričnej výživy 

nie je zahrnutá.  

Identifikácia 

hodnôt a ich 

rozpoznávanie 

Všetky zverejnené finančné hodnoty nadväzujú na skutočné hodnoty 

vykázané v účtovníctve v rámci príslušnej kategórie. Tieto prevody 

boli vykonane adresne (pre konkrétneho príjemcu), tak ako boli 

vykázané v príslušnom účtovnom období.  

  

Viacročná 

zmluva 

Prevody finančných prostriedkov v rámci viacročných zmlúv sú 

súčasťou zverejnených údajov v takom rozsahu v akom boli v 

príslušnom účtovnom období vykonané presuny skutočnej hodnoty.  

 

Údaje sú 

poskytnuté pre 

účely 

Všetky hodnoty sú uzatvorené pre: 

 

☒  Príjemcov, ktorí boli zapojení v rámci organizácie (napr. Medicines 

for Europe)  

 

☐  Príjemcov, ktorých sídlo / bydlisko je v danej krajine (napr.  EFPIA) 

 

DPH a iné  Všetky finančné hodnoty sú uvedené vrátane DPH alebo iných daní 

z poskytovaných služieb, ak sa vzťahujú na transakciu 

Umiestnenie:  https://www.fresenius-kabi.com/cz/spolecnost/transparency-

initiative 
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Kategória:  

“Stretnutie, 

podpora 

vzdelávania a 

site visits of 

HCPs” 

Spoločnosť zverejňuje prevody hodnôt v tejto kategórii podľa -  

Možnosti 2 Požiadaviek transparentnosti EGA:  

Súhrnná celková výška podpory poskytnutej odborníkom v 

oblasti zdravotníctva na jednotlivé konferencie alebo stretnutia: 

• Sponzorovanie účasti na kongresoch organizovaných treťou 

stranou (podľa odseku 4.4): 

- názov kongresu, 

- celková suma vynaložená na kongres, vrátane 

- počtu zdravotníckych odborníkov, ktorých účasť je finančne 

podporovaná 

• Účasť na kongresoch (podľa odseku 4.5): poskytnutá 

agregovaná suma, vrátane počtu odborníkov z oblasti 

zdravotníctva, ktorých účasť je finančne podporovaná.  

• Stretnutia organizované spoločnosťou: poskytnutá agregovaná 

suma, vrátane počtu odborníkov z oblasti zdravotníctva, ktorých 

účasť je finančne podporovaná.  

 

Iné:  

 

Pri kategóriách súvisiacich s HCP sa zverejnili agregované 

hodnoty, keď sa nemohol získať súhlas od viacerých HCP.  

Poplatky vyplácané v súvislosti s výskumno-vývojovými 

činnosťami alebo prieskumom trhu neboli zverejnené. 

  

 

 


