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Kritéria pro posuzování žadatelů o grant pro medicínské účely: 

 

Společnost Roche poskytuje zdravotnickým subjektům granty pro nezávislé medicínské vzdělávací 

programy výhradně za účelem podpory zdravotnického vzdělání, které musí v konečném důsledku 

vždy přispívat k péči o nemocné a/nebo zlepšení zdraví veřejnosti. 

Nezávislé medicínské vzdělávací programy se obecně definují jako vzdělávací programy pro lékaře 

nelékařské profese nebo pacienty pořádané pořadatelem vzdělávacích programů nezávislých na 

společnosti Roche, jako je nemocnice, vysoká škola, vědecká společnost či sdružení nebo 

společnost pro lékařské vzdělávání, jejichž obsah společnost Roche nijak neovlivňuje. 

Pořadatelem programu musí být nezávislá třetí strana s úplnou kontrolou nad vývojem a volbou 

všech aspektů dané činnosti včetně obsahu, přednášejících, moderátorů a účastníků. 

Společnost Roche dále poskytuje granty na podporu neklinického výzkumu a podpory poskytování 

informací v oblasti zdravotnictví. 

 

Společnost Roche dbá na vysoké standardy integrity a nezávislosti, a proto může poskytovat 

granty a dary pouze vhodným pořadatelům programů splňujícím následující kritéria: 

• Bezúhonnost a důvěryhodnost (např. potvrzení o bezúhonnosti) 

• Vhodnost (např. schopnost realizace činnosti v rozsahu potřebném pro podporu) 

• Kvalita (např. doklad o kvalitě předchozích činností bez ohledu na to, zda je podpořila 

společnost Roche) 

• Velikost a organizační struktura příjemce (aby se předešlo osobnímu prospěchu fyzických 

osob). 

 

Společnost Roche neposkytuje granty následujícím pořadatelům medicínských vzdělávacích 

programů: 

1. Lékařům či pacientům nebo organizacím ve vlastnictví či pod kontrolou lékařů. 

2. Malým obchodním sdružením lékařů, např. soukromým ordinacím, soukromým 

skupinovým ordinacím, malým soukromým nemocnicím (obecně sdružujícím méně než 

10 lékařů). 

3. Neziskovým nadacím tvořeným malým počtem lékařů. 

 

Přidělené finanční prostředky nelze použít k následujícím účelům: 

1. Nepatřičné nucení k předepisování nebo odměňování za předepisování, doporučování, 

nakupování, objednávání, dodávání, používání, administraci, prodávání nebo pronajímání 

produktů nebo služeb společnosti Roche. 

2. Předběžné schválení nebo propagace off-label použití produktů společnosti Roche. 

3. Nevhodné ovlivňování rozhodování o regulatorních záležitostech, cenách, formě nebo 

úhradách léků. 

4. Ovlivnění obsahu pokynů pro klinickou praxi. 

5. Budování vzájemných vztahů. 

6. Samostatná zábava nebo společenské akce. 

 

Žádosti o grant, které obsahují nepřijatelné rozpočtové položky, budou zamítnuty. Například: 

a. Financování pro partnery nebo hosty lékařů. 
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b. Ubytování a/nebo náhrada výdajů přednášejících ve výši neúměrné počtu dnů účasti 

přednášejících. 

c. Dary nebo ceny pro přednášející nebo účastníky. 

d. Financování výhradně pohoštění. 

e. Financování slavnostních večeří pro přednášející bez souvislosti s posuzovaným obsahem. 

f. Honoráře nebo náklady neodpovídající objektivní tržní hodnotě a místním zákonům, 

předpisům a oborovým kodexům platným v zemi, kde má účastnící se lékař hlavní praxi. 

g. Nepřiměřené občerstvení, nevhodné ubytování a aktivity odvádějící pozornost od 

vzdělávací činnosti jako hlavního účelu. 

 

Požadavky na pořadatele programů týkající se firewallů 

Organizace poskytující služby společnosti Roche nebo další farmaceutické společnosti, např. 

v oblasti strategie, propagace, průzkumu trhu, publikací nebo medicínského vzdělávání 

pořádaného společností Roche musí používat odpovídající síťové zařízení (firewall) k řízení a 

zabezpečení síťového provozu mezi odděleními, která poskytují služby společnosti Roche, a 

oddělením, které je příjemcem grantu a realizuje činnosti v rámci grantového programu. 

Granty se poskytují na pevnou dobu a nejsou automaticky obnovovány. 

 

Obecná ustanovení 

Organizace předá společnosti Roche na žádost oficiální příjmový doklad a úplné vyúčtování 

nákladů v souladu s platnými účetními normami. 

Organizace, jejíž žádost o grant bude schválena, musí se společností Roche uzavřít písemnou 

smlouvu. Obecná lhůta splatnosti grantových prostředků je 60 dnů. 

 
Roche si vyhrazuje právo poskytnout  v určitých případech pouze část požadované částky, 

případně žádost  neodpovídající výše uvedeným kritériím nebo z důvodu vyčerpaného finančního 

rozpočtu zamítnout. 

 

 


