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Úvod 

Společnost Sanofi usiluje o to, aby byla společností orientovanou na pacienty, a soustředí se na potřeby 

pacientů a dostupnost léků. Spolupráce s pacienty a jejich rodinami, s advokáty pacientů a 

pacientskými skupinami je důležitou součástí kultury Sanofi. 

Jakožto členská společnost Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je Sanofi 

odpovědné za plnění povinností uložených Kodexem AIFP (Konsolidovaná verze 2020), a to i v 

případě, že pověří třetí osobu, aby jejich jménem navrhla, realizovala nebo se angažovala v činnosti, 

na kterou se vztahuje Kodex AIFP. 

Etický kodex AIFP představuje soubor etických pravidel odsouhlasených členy AIFP pro propagaci 

léčivých přípravků vůči zdravotnickým odborníkům a pro interakci se zdravotnickými odborníky, 

zdravotnickými zařízeními a pacientskými organizacemi, jejichž cílem je zajistit, aby při provádění 

těchto činností byly co nejpřísněji dodržovány etické zásady profesionálního a odpovědného jednání. 

Tento Kodex platí pro všechny typy komunikace a interakce (tradiční i digitální). 

1. Definice 

1.1. Příjemce 
Příjemcem je pacientská organizace se sídlem v České republice. 

1.1.1. Pacientská organizace 
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. 

1.2. Druhy plateb a jiných plnění  
Přímé a nepřímé platby nebo jiná plnění, ať již ve formě finanční částky, v naturáliích nebo jinak, 
provedené pro propagační či jiné účely pacientské organizace. 
 

2. Rozsah zveřejnění 

2.1. Lhůta pro zveřejňování 
Společnost Sanofi bude zveřejňovat informace o podpoře a službách poskytovaných pacientským 

organizacím na území České republiky vždy za předchozí kalendářní rok. Informace budou zveřejněny 

nejpozději do 6 měsíců (30. června) od konce příslušného vykazovaného období. Prvním 

vykazovaným obdobím bude kalendářní rok 2021. 

2.2. Finanční podpora 
Finanční podpora zahrnuje platby uskutečněné společností Sanofi ve prospěch skupiny pacientů ve 
vztahu k určenému projektu nebo se může jednat o obecnější financování na podporu činnosti 
skupiny pacientů. V případě každoroční žádosti o všeobecné financování je třeba danou žádost vždy 
důkladně přezkoumat, aby bylo možné potvrdit, zda je i nadále přiměřená a správně 
zdokumentovaná. 
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2.3. Nefinanční podpora 
Nefinanční (tj. věcná) podpora může být přímá nebo nepřímá. Je třeba poznamenat, že podle globální 
směrnice Dary a jiné příspěvky organizacím jsou nefinanční dary ve formě zařízení nebo vybavení 
zakázány (zejména kvůli rizikům spojeným se zodpovědností a kompenzací v rámci běžné obchodní 
praxe). Jakákoli odchylka od této zásady musí být schválena příslušným vedoucím pracovníkem na 
pozici Head of Ethics & Business integrity. 

2.4.1. Přímá podpora  

Přímé platby nebo jiná plnění jsou ty, které jsou poskytnuty přímo členskou společností ve prospěch 
Příjemce (mimo zařízení a vybavení). Patří sem poskytování prostor na schůze pacientských 
organizací v prostorách společnosti Sanofi nebo významná podpora ze strany společnosti / 
dobrovolníků pro firemní podnikání, např. sdílení obchodních dovedností. 

 

2.4.2. Nepřímá podpora  
Nepřímé platby nebo jiná plnění jsou ty, které jsou poskytnuty v zastoupení členské společnosti ve 
prospěch Příjemce, nebo ty platby a jiná plnění, která jsou poskytnuty prostřednictvím třetí osoby a u 
kterých společnost Sanofi zná nebo je schopna identifikovat pacientskou organizaci, která bude mít 
z poskytnutého plnění prospěch.  
Patří sem služby poskytované třetí stranou / prodejcem (např. agentura pro styk s veřejností / 
komunikaci nebo logistická agentura) pacientské organizaci, kdy společnost Sanofi platí odměny / 
náklady těchto třetích stran. 
 

2.4. Smluvní služby 
Poskytování služeb pacientské skupině je přijatelné (např. komunikace, mediální podpora, 

vzdělávání), pokud: 

• respektuje nezávislost pacientské organizace 

• je sledováno transparentním způsobem a jsou o něm předávány informace, pokud 

tak požadují místní zákony a oborová pravidla 

• je zahrnuto do kalkulace prahové hodnoty 25 % ročního příjmu pacientské skupiny. 

3. Forma zveřejnění 

4.1. Datum zveřejnění 
Společnost Sanofi bude zveřejňovat informace o podpoře a službách poskytovaných pacientským 

organizacím na území České republiky vždy za předchozí kalendářní rok. Informace budou zveřejněny 

nejpozději do 6 měsíců (30. června) od konce příslušného vykazovaného období. Prvním 

vykazovaným obdobím bude kalendářní rok 2021. 

Informace musí zůstat veřejně dostupné po dobu minimálně 3 let od okamžiku jejich prvního 

zveřejnění, ledaže by v konkrétním případě příslušné právní předpisy stanovily kratší dobu nebo již 

nebyl použitelný příslušný právní základ v oblasti ochrany osobních údajů (například oprávněný 

zájem, právní povinnost nebo souhlas příjemce se zveřejněním určitých informací). 

4.2. Platforma pro zveřejnění  
Zveřejnění bude probíhat na národní úrovni na webové stránce, jejímž zřizovatelem je 

sanofi-aventis, s. r. o., https://www.sanofi.cz/ 
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4.3. Jazyk zveřejnění  
Zveřejnění bude probíhat v českém jazyce. 

 

4. Finanční údaje 

4.4. Měna  
Platby jsou zveřejňovány v českých korunách. 

4.5. DPH 
Platby jsou zveřejňovány bez DPH. 
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