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Teva mezi první dvacítkou nejvýznamnějších plátců daně z příjmu
v České republice
Opavský závod na výrobu léčiv Teva Czech Industries, s.r.o., který patří
v Moravskoslezském kraji mezi nejvýznamnější zaměstnavatele, se v letošním roce
probojoval mezi české TOP firmy. V celorepublikovém žebříčku TOP 100 plátců daně
z příjmu obsadil 20. místo. Zástupci společnosti převzali ocenění - skleněnou plaketu - z
rukou ministra financí Andreje Babiše.
Žebříček TOP 100 plátců daně vyhlašuje Ministerstvo financí ČR společně s Finanční správou ČR letos
už potřinácté. Základem hodnocení je výše plateb odvedených na účet daně z příjmů právnických osob,
provedených v průběhu roku 2014 do veřejných rozpočtů. Letos si první třicítka společností umístěných
mezi TOP plátci převzala skleněnou plaketu z rukou ministra financí Andreje Babiše.
“Jsme velmi hrdí na naše významné postavení jak v Moravskoslezském kraji , tak v celorepublikovém
měřítku. Naše přínosy v oblasti výroby léčiv jsou díky izraelské matce řadu let globální, jsme významným
exportérem léčiv a účinných farmaceutických látek. Pro český stát představujeme jednu z
nejvýznamnějších izraelských investic u nás”, říká Rita Gabrielová, Head of Corporate Communications
C&E Europe, Teva.
S ročním obratem 8,3 miliardy korun (2013) a exportem ve výši 7,8 miliardy korun je opavský závod na
výrobu léčiv jedním z největších v Evropě. Je nedílnou součástí výrobní sítě izraelského gigantu
v generickém farmaceutickém průmyslu. Jeho provozní výkon rok od roku roste, díky výrobní kapacitě 8
miliard tablet, 80 milionů želatinových tobolek a 210 milionů cytostatik je významným exportérem
především na americký trh. V Moravskoslezském kraji zaměstnává přibližně 1400 lidí.
„Dnešní ocenění vnímáme nejen jako poděkování českého státu za náš daňový příspěvek, ale cítíme ho
současně jako splněný závazek vůči našim pacientům. Pokud budeme jako přední výrobce léčiv vracet
peníze formou daní do státního rozpočtu, přispějeme mimochodem k financování a rozvoji českého
zdravotnictví. A to je v zájmu nás i našich pacientů “, doplňuje Rita Gabrielová.
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Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je přední farmaceutická společnost s celosvětovou působností. Usiluje o zlepšení
přístupu pacientů k vysoce kvalitní zdravotní péči vývojem, výrobou a prodejem cenově dostupných generických léčiv,
stejně tak inovativních a brandových farmaceutických přípravků a aktivních farmaceutických substancí. Společnost,
která má sídlo v Izraeli, je největším světovým výrobcem generických léčiv, jejíž globální portfolio zahrnuje více než
1000 molekul a která má přímé zastoupení ve více než 60 zemích. V rámci brandových léčiv se Teva zaměřuje oblast
onemocnění CNS, onkologie, léčbu bolesti, respiračních a ženských onemocnění a na biologické léčivé přípravky.
Teva má na 45 000 zaměstnanců po celém světě a v roce 2013 dosáhla tržeb ve výši 20,3 mld. USD.

