
Etický kodex společnosti AstraZeneca 
Hodnoty, způsoby chování a zásady 

Náš etický kodex definuje naše pracovní hodnoty a řídí naše chování při 
poskytování léků, které mění život 
 

Řídíme se vědeckými poznatky 

• Jsem zvídavý/zvídavá a posouvám hranice vědy. 

• Při práci s partnery a spolupracovníky jsem kreativní. 
 

 

Pacienti jsou pro nás na prvním místě 

• Jsem hrdý/hrdá na to, že sloužím pacientům a zohledňují je v každém 
svém rozhodnutí. 

• Snažím se porozumět potřebám různých pacientských skupin a jednat 
v souladu s nimi. 

 
 

Naším cílem je úspěch 

• Jsem odhodlán/a učinit správná rozhodnutí, která mi pomohou zvítězit. 

• Buduji vysoce inkluzivní a různorodé týmy, které spolupracují napříč 
celým podnikem. 

 
 

Děláme správnou věc 

• Nesu odpovědnost za své jednání a úspěch AZ. 

• Říkám, co mám na srdci, a podporuji k témuž ostatní. 
 

 

Jsme podnikaví 

• Jsem odvážný/odvážná, houževnatý/houževnatá a riskuji s rozumem. 

• Jednám pohotově a hledám jednodušší pracovní postupy. 
 

 
 

Globální zásady 

• Naše věda 

• Naše interakce 
 

• Naše pracovní prostředí 

• Naše udržitelnost 
 

 

  

  
    



 GLOBÁLNÍ ZÁSADY SPOLEČNOSTI ASTRAZENECA: NAŠE VĚDA 

 
 

Proč je to důležité 

V jádru všeho, co děláme, stojí věda. Je srdcem našeho podnikání a všech našich hodnot. 
Neustále posunujeme hranice vědeckého bádání, abychom objevili nová řešení, která mají 
udržovat a obnovovat zdraví.  

Ve světě znamenáme vědeckou špičku a měníme životy našich pacientů po celém světě. 

 

Jak to děláme 

Všude tam, kde působíme provádíme inovativní výzkum, vývoj a výrobu, která splňuje ty nejvyšší 
standardy etiky a mravní integrity. Abychom odvedli práci, která je legální a etická, dodržujeme 
ve vztahu k bezpečnosti, kvalitě, výzkumu a bioetice všechny platné zákony, nařízení, kodexy, 
směrnice a standardy dobře prověřených postupů. 

• Zavázali jsme se pečovat o bezpečnost pacientů a provádíme pravidelné kontroly, abychom měli 
jistotu, že naše produkty jsou ve všech fázích svého vývoje bezpečné, efektivní a kvalitní. 

• Aby byl bezpečnostní profil našich produktů přesný, vyhledáváme, nahlašujeme a řešíme problémy, 
včetně nežádoucích účinků, které by mohly mít vliv na lidi nebo kvalitu přípravků či postupů. 

• Dodržujeme postupy, které respektují informovaný souhlas a chráníme osobní údaje. 

• Vytváříme klinické programy tak, abychom maximalizovali potenciální pozitivní účinky na budoucí 
generaci našich pacientů, zatímco neustále pracujeme na snižování rizik. 

• Podporujeme principy, které daly vzniknout takovým úmluvám, jako je Helsinská deklarace nebo 
Dohoda o biologické diverzitě a jednáme podle Nagoyského protokolu. 

• Naše vědecká bádání provádíme na lidských biologických vzorcích, včetně mimo jiné zárodečných 
kmenových buněk a další plodové nervové tkáně. Naším cílem je lépe porozumět onemocněním, 
neustále vyvíjíme lepší diagnostiku a vylepšujeme léčebné metody. 

• Záleží nám na bezpečném používání a kontrolách geneticky modifikovaných materiálů včetně lidských 
a zvířecích buněk a dalších organismů. 

• Velmi pečlivě zvažujeme využívání zvířat v našem výzkumu a aplikujeme jediný globální standard. 
Uplatňujeme princip 3R (Replacement-Reduction-Refinement [Nahrazení-Omezení-Kultivace]) a jsme 
ohledně naší práce otevření. Nevyužíváme velké primáty a divoká zvířata. 

Výstupy našich klinických pozorování a výsledky studií zpřístupňujeme na našich webových 
stránkách a v dobré víře se snažíme publikovat naše výsledky v odborných časopisech, abychom 
zajistili transparentnost. 

• Výsledky našich studií zveřejňujeme i v případě, že pro nás nejsou příznivé. 

• Aniž bychom ohrozili naše duševní vlastnictví, dodržujeme při zveřejňování objektivních smysluplných 
vědeckých informací o našich studiích směrnice osvědčených publikačních postupů a pokyny ICMJE. 

Podporujeme také externě sponzorovaný vědecký výzkum, čímž přispíváme k vědeckému pokroku 
a vývoji lepších léčiv pro naše pacienty; nejedná se tedy o pouhou propagaci našich přípravků. 

Zůstáváme zodpovědní za kvalitu a chování vědy realizované třetími stranami naším jménem. 

 
  



 GLOBÁLNÍ ZÁSADY SPOLEČNOSTI ASTRAZENECA: NAŠE INTERAKCE 

 
 

Proč je to důležité 

Chceme-li přinášet léčiva nové generace, musíme jít tam, kam nás zavede věda. Vědecký pokrok, který 
mění současnost, je závislý na poctivosti v každé fázi vývoje a na všech úrovních naší společnosti. 

To, že jednáme poctivě a žijeme našimi hodnotami v každé interakci, chrání naše vědecké bádání, 
udržuje naši dobrou pověst a buduje důvěru veřejnosti. 

 

Jak to děláme 

Každou část našeho podnikání děláme poctivě, upřímně a transparentně, ať už působíme kdekoliv. 

• Odmítáme tolerovat úplatky, nebo jakoukoliv jinou formu korupce i za cenu, že ztratíme zakázku. 
Neuplatňujeme nepatřičný vliv na rozhodování druhých a ani si nedovolíme být nepatřičně ovlivňováni 
prostřednictvím peněz, laskavostí ani jiných hodnotných věcí. Vyhýbáme se i všem aktivitám, které by 
mohly jen vypadat jako nepatřičný vliv. 

• Dbáme na to, aby naše osobní zájmy nebyly ve střetu s těmi pracovními, a vyhýbáme se všemu, co by 
mohlo budit i pouhý dojem ovlivňování našeho profesního rozhodování. 

• Respektujeme a chráníme soukromí tím, že sbíráme, používáme, Uchováváme, sdílíme a/nebo 
zpřístupňujeme osobní údaje poctivě, transparentně a bezpečně. 

• Žádnými našimi obchodními aktivitami nepodporujeme moderní otrokářství ani obchod s bílým masem. 

• Nedovolujeme obchodování s akciemi společnosti nikomu, kdo má o společnosti neveřejné informace. 
Konkurenčního boje se účastníme poctivě a legálně. 

• Dodržujeme požadavky týkající se obchodních kontrol. 

• Zodpovědně se účastníme veřejné politiky a politických aktivit. 

• V rámci našich interakcí a plateb dáváme přednost včasné transparentnosti.  

• Nevyhýbáme se placení daní a ani takové jednání netolerujeme. 

• Nezkreslujeme informace o tom, kým jsme. 

• Naše standardy poctivosti dodržujeme v každé situaci a nedovolujeme, po nikom nežádáme, ani nikoho 
neopravňujeme k nedovolenému jednání naším jménem. 

O našem podnikání komunikujeme pravdivě a zodpovědně. 

• Způsob naší reklamní i nereklamní komunikace je přesný, není zavádějící a je poctivý, vyrovnaný 
a podpořený vědeckými důkazy. 

• Propagujeme pouze schválené výrobky, a to pouze pro jejich schválené použití. 

• Vzděláváme zdravotnické pracovníky o rizicích i přínosech našich výrobků tak, aby mohli co 
nejsprávněji rozhodnout o každé léčbě všech svých pacientů. 

• Jsme v neustálém kontaktu s pacienty, abychom znali jejich potřeby a mohli na ně adekvátně reagovat. 

• Zodpovědně spolupracujeme se sociálními médii a dalšími online komunitami. 

Pracujeme pouze s kvalifikovanými třetími stranami, které přijaly závazek k dodržování etických 
standardů a poctivého jednání, slučitelného s naším a pouze v případě, že je opravdu potřebujeme. 
Platíme poctivou cenu a pouze za práci, která byla odvedena. 



 GLOBÁLNÍ ZÁSADY SPOLEČNOSTI ASTRAZENECA: 
NAŠE PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 
 

Proč je to důležité 

Soustředíme se na to, abychom vytvářeli příjemné pracovní prostředí, aby v něm lidé cítili respekt, podporu 
a bezpečí a aby tak vzniklo místo, na kterém mohou naši rozliční zaměstnanci s nejrůznějšími talenty 
pracovat na inovacích. Budujeme a podporujeme silné týmy, které našly svou vášeň v posunování 
hranic vědy. 

Způsob, jakým spravujeme naše pracoviště, aby bylo bezpečným podnikatelským prostředím, 
podporuje a chrání naše lidi, majetek a reputaci a minimalizuje ztráty a případný rozkol. 

 

Jak to děláme 

Propagujeme kulturní různorodost, respekt a rovné příležitosti všude tam, kde úspěch jednotlivce závisí 
pouze na jeho osobních schopnostech a jeho přínosu společnosti. 

• Zacházíme s každým člověkem spravedlivě, poctivě, upřímně, zdvořile, ohleduplně, s respektem a 
důstojností bez ohledu na jeho pohlaví, identitu nebo vyjádření pohlaví, rasu, národnost, věk, sexuální 
orientaci nebo jinou formu odlišnosti. 

• Budujeme přátelské prostředí, ve kterém může každý ukázat to nejlepší, co v něm je. 

• Veškerá rozhodnutí ohledně najímání pracovních sil, odměn, osobního rozvoje a povyšování děláme 
pouze na základě schopností, zkušeností, chování vůči ostatním, pracovních výsledků a projeveného 
potenciálu ve vztahu k práci. 

• Rozvíjíme talent našich zaměstnanců a každého z nich podporujeme v dosahování jeho potenciálu. 

Spoléháme se na otevřenou a smělou komunikaci, abychom své rychle se vyvíjející podnikání 
udrželi v souladu s našimi hodnotami a dbáme na to, abychom se učili z našich chyb. 

• Přijímáme zodpovědnost za to, že odhalíme a ohlásíme jakékoliv chování, které je podezřelé a v rozporu 
s našimi hodnotami či zásadami, aby mohla naše společnost dál sloužit svým pacientům. Své obavy můžeme 
ohlásit i anonymně, pokud to tak cítíme. 

• Svá podezření hlásíme v dobré víře a absolutně netolerujeme žádný druh odplaty. 

Budujeme a udržujeme bezpečné, zdravé a solidní pracovní prostředí. 

• Využíváme efektivní řídící systémy pro správu bezpečnosti, zdraví a ochranu životního prostředí (SHE), 
které nám pomáhají správně identifikovat a spravovat rizika a udržovat náš výkon na vysoké úrovni. 

• Pracujeme pouze s těmi, kteří respektují standardy SHE v souladu s těmi našimi. 

Majetek společnosti využíváme tím nejlepším způsobem a chráníme celistvost jejího vlastnictví, 
včetně technologií, systémů a důvěrných informací, které nám umožňují pokračovat ve 
vědeckém výzkumu. 

• Jmění společnosti spravujeme efektivně a účelně, takže se investice do jeho pořízení vrací v plné míře. 

• Hodnotíme rizika, která by mohla hrozit majetku společnosti, jejím zaměstnancům či pacientům 
a podáváme o nich zprávu, abychom chránili lidi, společnost a hodnoty, které zajímají naše akcionáře. 

 
 
  



 GLOBÁLNÍ ZÁSADY SPOLEČNOSTI ASTRAZENECA: 
NAŠE UDRŽITELNOST 

 

 
 

Proč je to důležité 

Naše podnikání je zaměřeno na vytváření a nabízení léčiv na podporu zdraví a zabezpečení 
budoucnosti firmy, společnosti obecně i celé naší planety. 

Naše vize a poslání přinášet dlouhotrvající hodnotu závisí na našem každodenním rozhodování, 
které má podpořit naši dlouhodobou existenci jakožto firmy, která si zaslouží důvěru veřejnosti. 

 

Jak to děláme 

Všude, kde působíme, dodržujeme zákony, nařízení, kodexy, směrnice a standardy, které ovlivňují 
každou část našeho podnikání. 

• Naše hodnoty, zásady a školení jsou formulovány tak, aby bylo zcela zřejmé, že dodržování zákonů a etické 
podnikání jsou neoddiskutovatelným základem pro nás i pro všechny, kteří chtějí podnikat naším jménem. 

Provádíme rozsáhlé kontroly finančních, regulačních a provozních záležitostí. 

• Netolerujeme podvody a budeme vždy podnikat odpovídající kroky k tomu, abychom se nestali jejich obětí.  

• Naše obchodní rozhodnutí a jejich argumentaci dokumentujeme kompletně a přesně. 

• Používáme kontrolní systémy, které nám pomáhají identifikovat a zvládat rizika a zároveň udržovat 
naši výkonnost na vysoké úrovni. 

• Vytvořili jsme si plán, který nám pomůže zvládnout kritické procesy v případě nenadálé události. 

• Vedeme přesné záznamy a účetní knihy. 

Fungujeme způsobem, který přijímá zodpovědnost za životní prostředí. 

• Propagujeme udržitelnost přírodního prostředí a pracujeme tak, abychom minimalizovali naši závislost na 
přírodních zdrojích. 

• Pracujeme na tom, abychom minimalizovali dopad našich produktů na životní prostředí během všech fází jejich 
existence, od objevení až po likvidaci. 

Pracujeme na vylepšování zdraví a kvality života a také se snažíme podporovat povědomí 
o hodnotě vědeckého bádání. 

• Objevujeme cesty k usnadnění dostupnosti zdravotní péče a zlepšení zkušeností pacientů. Chceme 
mít možnost pomáhat lidem a rodinám s nejrůznějšími potížemi a naplnit jejich potřeby. Zároveň se 
snažíme nabídnout zdravotní benefity, které jsou dlouhodobé. 

• Přispíváme na charitu a podporujeme vědecké vzdělávání a další dobročinné účely, abychom podpořili zdraví, 
zdravotnický systém, lékařské a vědecké vzdělávání, vědecké a lékařské objevy, výzkumy a také pomáháme 
při přírodních katastrofách. 

• Dali jsme si za cíl chránit pacienty z celého světa před nebezpečím způsobeným nelegálním 
obchodováním s léčivy a přispíváme k maření takových nelegálních aktivit. 

  



Proč je etický kodex tak důležitý? 

Prostřednictvím etického kodexu vyjadřujeme naše hodnoty a principy, které jsme se zavázali 
dodržovat, protože každodenně a v každé zakázce, kterou přijímáme a v každé zemi, kde působíme, 
společnost AstraZeneca reprezentujeme. 

Náš kodex a všechny další požadavky, které principy kodexu podporují a které mají celosvětovou platnost, 
nám dávají nástroje k práci, která je v souladu se zákony a nařízeními, s profesním kodexem, směrnicemi 
a standardy, jež pro nás platí všude na světě. Dodržujeme náš kodex a požadavky i při působení na trzích, 
kde mohou být pravidla méně přísná. Pravidla a požadavky, které mají globální platnost, formují základ 
pro standardy našeho etického chování. Místní a firemní požadavky se od nich mohou lišit, ale pouze 
v případě, že jsou přísnější. 

To, že respektujeme kodex a další požadavky, které jeho principy podporují (dále jen „kodex“), přináší 
našim pacientům a akcionářům trvalé výhody. Úspěchu dosahujeme se zodpovědností. Budujeme 
a udržujeme důvěru. Jsme hrdí na to, kde pracujeme. 

Kdo musí kodex dodržovat? 

My všichni. My všichni jsme zodpovědní za dodržování kodexu. Manažeři také nesou zodpovědnost za to, 
že budou pomáhat členům svých týmů rozumět kodexu a aplikovat ho. A ke spolupráci si vybíráme jen 
takové třetí strany, jejichž etické standardy jsou konzistentní s našimi, takže všechna práce a veškeré 
projekty vykonávané naším jménem dosahují vysokých standardů společnosti AstraZeneca. 

Jak používat kodex při rozhodování? 

Náš kodex nemůže zastřešovat každou myslitelnou situaci a nemůže ani zastoupit zdravý rozum. Informuje nás 
a my se potom můžeme na základě toho rozhodovat. Pokud máte problém učinit rozhodnutí, zeptejte se nejprve 
sami sebe: 

• Proč dělám toto rozhodnutí? 

• Je v souladu s hodnotami a principy společnosti AZ? 

• Líbilo by se mně a mému nadřízenému, kdyby se o tom psalo v zítřejších novinách? 

Pokud máte ohledně našeho kodexu jakékoliv dotazy, zeptejte se. Váš nadřízený, kolegové z oddělení 
dodržování předpisů, právního oddělení a personálního oddělení jsou tu, aby vám pomohli. 

Co když se bude něco vyvíjet špatně? 

Před tím, než přistoupíte k podání oznámení, promluvte si se svým nadřízeným. Pokud se na to necítíte, 
kontaktujte někoho z oddělení HR, právního oddělení či oddělení dodržování předpisů. Pokud dáváte 
přednost kontaktu s někým mimo svou obchodní jednotku nebo reklamní společnost, použijte jeden ze čtyř 
kontaktů ze seznamu níže. Uděláme všechno pro to, abychom zachovali diskrétnost. Pokud to vaše místní 
zákony dovolí, můžete podat své hlášení anonymně. 

Online Hlášení můžete podat na webu www.AZethics.com 

Telefon Vyhledejte telefonní číslo platné pro vaši zemi na webu www.AZethics.com.  
Sdělte telefonickému centru jazyk, který upřednostňujete. 

 Web AZethics spravuje jménem společnosti AstraZeneca nezávislá třetí strana. 

E-mail GlobalCompliance@astrazeneca.com 

Pošta Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, 
Cambridge CB2 0AA United Kingdom 

http://www.azethics.com/
http://www.azethics.com/
mailto:GlobalCompliance@astrazeneca.com

