
  

 
 
 

Společnost Viatris vydala zprávu o plnění závazků v oblasti 

společenské odpovědnosti za rok 2021 

Praha, 26. května 2022 - Společnost Viatris informuje o naplňování svých závazků 

v oblasti společenské odpovědnosti, které se zaměřují na zlepšování přístupu 

pacientů k lékům, podporu zdraví celosvětové populace, pomoc komunitám, které 

to potřebují, ochranu životního prostředí a péči o zaměstnance. V souladu s těmito 

celopodnikovými závazky Viatris v České republice a na Slovensku reaguje na 

aktuální lokální potřeby a problémy ve společnosti, podporuje pacienty a jejich 

organizace, pomáhá skupinám obyvatel v nouzi a věnuje se vzdělávacím 

projektům.  

V rámci této zprávy se společnost Viatris zavázala k poskytování velice důležité 

antiretrovirové léčby, která se celosvětově týká 30 milionů pacientů, včetně více než 2 

milionů dětí žijících s HIV/AIDS. Zaměřuje se také na vzdělávání a osvětu zdravotnických 

pracovníků v oblasti prevence, diagnostiky a možností léčby kardiovaskulárních 

onemocnění, cukrovky, rakoviny a dalších závažných chronických onemocnění. V oblasti 

péče o životní prostředí Viatris pracuje na snížení absolutních emisí skleníkových plynů. 

Zpráva také přináší podrobnosti o pokračující podpoře zaměstnanců a jejich rodin. 

Společnost si v této souvislosti stanovila za cíl posílit mezi zaměstnanci rozmanitost, 

rovnost a začlenění.  

Zpráva obsahuje také důležité iniciativy a milníky dosažené v loňském roce. V roce 2021 

společnost Viatris darovala přibližně 500 milionů dávek léků v různých terapeutických 

oblastech ve spolupráci s důvěryhodnou sítí partnerů. Co se týče rozložení dodávek léků, 

společnost prodala více než 80 miliard dávek léků ve více než 165 zemích a územích, 

přičemž 7,7 miliard dávek bylo určeno k pokrytí potřeb naprosté většiny rozvojových 

zemí. V oblasti poskytování antiretrovirové léčby, přibližně 40 % dospělých a více než 60 

% dětí léčených na HIV užívalo v loňském roce některý z přípravků Viatris. V neposlední 

řadě je důležité zmínit, že Viatris připojil svůj podpis k mandátu generálního ředitele OSN 

Global Compact v oblasti vodního hospodářství a k zásadám OSN pro posílení postavení 

žen.  

„Považujeme za naši povinnost přispět k řešení nejpalčivějších společenských problémů 

a pomáhat skupinám, které to potřebují. Naším dlouhodobým posláním je umožnit 

pacientům přístup ke správné léčbě ve správný čas, a to bez ohledu na zeměpisnou 
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polohu nebo okolnosti, a reagovat na aktuální zdravotní výzvy. Usilovně pracujeme na 

zvýšení dostupnosti léčby onemocnění HIV/AIDS pro dospělé i děti po celém světě. Jsme 

také jedním z hlavních bojovníků proti tuberkulóze a zpřístupňujeme léčbu pacientům 

v zemích, kde není k dispozici. Tuto vizi v České republice i na Slovensku naplňujeme a 

současně se snažíme reagovat na aktuální lokální potřeby a problémy,“ uvedl Milan 

Černek, ředitel společnosti Viatris pro Českou republiku a Slovensko. 

V České republice a na Slovensku vnímáme naši společenskou odpovědnost velmi vážně 

a pomáháme tam, kde je to potřeba. Například v reakci na nedostatek zásob krve českých 

nemocnicích letos na jaře naši kolegové darovali krev pro pacienty Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze. V návaznosti na potřeby zdravotnických zařízení bude darování krve 

zaměstnanců probíhat pravidelně. Video z posledního darování krve si můžete pustit zde. 

Věnujeme se i podpoře v sociální oblasti. Prostřednictvím Nadace Nory Fridrichové Šatník 

jsme se na začátku tohoto roku v České republice zapojili do pomoci rodičům 

samoživitelům. Zaměstnanci darovali oblečení, dětské hračky a potřeby do domácnosti.  

Podporujeme také aktivity pacientů a jejich zastřešujících organizací. Ve spolupráci s 

unikátním projektem HendiKup.sk v minulém roce slovenští kolegové do své kanceláře 

zakoupili unikátní obrazy vytvořené umělci se zdravotním či jiným postižením. Kromě 

toho uspořádali sbírku na podporu aktivit neziskové organizace Červený nos, která 

využívá klaunské umění k tomu, aby přinášela humor a smích pacientům ve více než 50 

nemocnicích a léčebných zařízeních po celém Slovensku. Také v České republice proběhla 

mezi zaměstnanci sbírka, a to pro pacienty s roztroušenou sklerózou za pomoci 

Nadačního fondu Impuls. V této souvislosti se kolegyně a kolegové zúčastnili osvětové 

akce s názvem MaRS – Maraton s roztroušenou sklerózou, která měla za cíl přiblížit široké 

veřejnosti nelehký život lidí s tímto onemocněním. 

Zaměřujeme se i na vzdělávací projekty. Kromě organizace odborných seminářů a 

kongresů pro zdravotnické pracovníky jsme podpořili vznik vzdělávacího portálu České 

lékařské komory pro lékaře. Naleznou zde přehled o všech vzdělávacích aktivitách, 

nabídku online vzdělávání a možnost spravovat své kredity. Systém celoživotního 

vzdělávání se díky tomuto portálu stal pro lékaře v ČR výrazně dostupnější.  

V České republice i na Slovensku jsme se zapojili do humanitární pomoci Ukrajině, a to v 

podobě zajištění základních léků, poskytnutí finanční pomoci a potravinové sbírky. Viatris 

https://www.linkedin.com/posts/viatris_darov%C3%A1n%C3%AD-krve-activity-6934833349806985216--551?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


  

také pomáhá ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinám, kteří museli opustit svůj 

domov, a to v podobě zajištění ubytování, jazykových kurzů či školek pro děti. 

Společnost Viatris se zavázala k transparentnímu každoročnímu podávání zpráv o 

environmentálních, sociálních a správních záležitostech a neustále pracuje na dalším 

zlepšování zveřejňovaných informací. Celé znění Zprávy naleznete zde. Chcete-li se 

dozvědět více o tom, jak společnost spolupracuje se zúčastněnými stranami po celém 

světě při řešení některých nejpalčivějších zdravotních, environmentálních a sociálních 

problémů, klikněte zde.   

O společnosti Viatris 

Viatris je farmaceutická společnost nového typu, která lidem po celém světě umožňuje 

žít zdravěji ve všech etapách života. Zajišťujeme širokou dostupnost léčivých přípravků, 

podporujeme udržitelný provoz, vyvíjíme inovativní řešení a využíváme svou společně 

sdílenou odbornost, abychom propojili více lidí s více produkty a službami díky naší 

unikátní platformě Global Healthcare Gateway®. Společnost Viatris, která vznikla v 

listopadu 2020 spojením společnosti Mylan a dceřiné společnosti Pfizer Upjohn, přináší 

vědecké, výrobní a distribuční zkušenosti s prokázanými regulačními, zdravotnickými a 

obchodními schopnostmi dodávat kvalitní léky pacientům ve více než 165 zemích a 

oblastech. Portfolio společnosti Viatris zahrnuje přes 1 400 schválených léčivých látek v 

širokém spektru terapeutických oblastí od nepřenosných chorob po infekční 

onemocnění, včetně celosvětově známých značek, generických a originálních léků, 

rostoucího portfolia biosimilárních léků a různých volně prodejných přípravků. 

Společnost Viatris s ústředím v USA, disponující přibližně 45 000 zaměstnanci po celém 

světě, má globální centra v Pittsburghu, Šanghaji a indickém Hajdarábádu. Zjistěte více 

na stránkách viatris.com a investor.viatris.com a spojte se s námi na síti Twitter na 

@ViatrisInc, LinkedIn a YouTube. 

 

Gabriela Štěpanyová 

Head of Communications for Czech Republic and Slovakia 
  
E-mail: gabriela.stepanyova@viatris.com 

Mobile: +420 725 590 276 
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Zpráva o plnění závazků 
v oblasti udržitelnosti za rok 
2021 v bodech
Pracujeme na tom, abychom lidem na celém světě 
umožnili žít zdravěji v každé fázi života.

Viatris v roce 2021 v číslech

~500 milionů 
darovaných dávek léků

~37,000 
kolegů 

v 70+ 
zemích světa

~3,000 
Odborníků na výzkum a 
vývoj, regulace, klinické 
studie a zdravotnických 
odborníků

Zůstaňte s námi v kontaktu:

Pro média
tisk@viatris.com

Corporate Social Responsibility 
CSR@viatris.com

© 2022 Viatris Inc. All Rights Reserved. 
VIATRIS is a trademark of Mylan Inc., a Viatris Company.

Rozvíjející se trhy Rozvinuté trhy  Japonsko, Austrálie a 
Nový Zéland (JANZ)

Čína a okolí

>80 miliard   ve  >165 >1,400 ~100  rozvojových zemí3

prodaných dávek zemích a územích schválených molekul Na základě seznamu zemí, který sestavila nadace Access to 
Medicine Foundation.

Produkty ve vývoji podle 
regionů 1 

70 210 65 30

Produkty, které čekají na 
schválení podle regionů 1,050 530 10 15

Udržitelnost je základem poslání společnosti Viatris. Snažíme se prosazovat odpovědný a udržitelný provoz a využívat 
naše společné odborné znalosti, abychom lidem na celém světě umožnili žít zdravěji v každé fázi života, přičemž si 
uvědomujeme, že naše činnost ovlivňuje naše okolí.

Jako signatáři UN Global Compact věříme, že společnosti mohou být hybnou silou dobra a že je nezbytné, abychom 
přispěli k řešení některých nejpalčivějších společenských problémů.

V rámci plnění našich závazků v roce 2021 jsme podpořili zásady posílení postavení žen a připojili se k iniciativě 
CEO Water Mandate. Abychom dále pokročili v naší práci, stanovili jsme si počáteční celopodnikové cíle v oblastech 
přístupu pacientů k léčbě, životního prostředí a podpory rozmanitosti, rovnosti a začlenění.

Výsledky CDP 2021

Ochrana vodních zdrojů

Změna klimatu

B
B–



Naše výchozí cíle udržitelnosti
Tyto prioritní oblasti a výchozí cíle podporují náš udržitelný provoz a význam, náš příspěvek k rozvoji Cílů udržitelného 
rozvoje OSN do roku 2030 a pomáhají nám proaktivně reagovat na měnící se očekávání zúčastněných stran.

•  Snížit celkové emise skleníkových plynů (Scope 1 a 2) o  
42 % do roku 20301  a snížit emise skleníkových plynů 
(Scope 3) zahrnující nákup zboží a služeb, investičního 
zboží, paliv a alternativ související s energií a navazující 
dopravu o 25 % do roku 20304 . Tyto krátkodobé cíle byly 
předloženy iniciativě The Science Based Targets initiative 
(SBTi) k přezkoumání a ověření. 

•  Provést posouzení rizik pro vodní zdroje ve všech 
lokalitách, kde jsou oblasti s vysokým nebo extrémně 
vysokým rizikem ohrožení vodních zdrojů, jak je určil The 
World Resource Institute, a do roku 2025 určit vhodné 
iniciativy na jejich ochranu. 

•  Do roku 2030 dosáhnout 50% nárůstu počtu míst bez 
skládek4 .

•  Zapojit alespoň 90 % zaměstnanců na 
celém světě do vzdělávání v oblasti 
rozmanitosti, rovnosti a začleňování do 
konce roku 2023.

• Zvýšení rozmanitosti v managementu:

Zvýšit zastoupení žen ve vyšším 
managementu na celém světě na nejméně 
35 % do konce roku 2027.

Do konce roku 2027 minimálně 
zdvojnásobit zastoupení Afroameričanů na 
všech úrovních řízení v USA.

Alespoň dvojnásobné zastoupení 
Hispánců/Latinoameričanů ve vyšším 
managementu v USA do konce roku 2027.

•  Poskytování antiretrovirové (ARV) 
terapie  30 milionům pacientů, včetně 
více než 2 milionů dětí žijících s HIV/
AIDS, mezi roky 2022 a 2025.

•  Dopad na 100 milionů pacientů 
prostřednictvím vzdělávání zdravotníků 
v oblasti prevence, diagnostiky a léčby 
kardiovaskulárních onemocnění, 
diabetu, rakoviny a dalších závážných 
chronických onemocnění s cílem 
zlepšit výsledky prostřednictvím NCD 
Akademie do konce roku 2025. 

Přístup
Rozmanitost, rovnost 
a začlenění Životní prostředí

O SPOLEČNOSTI VIATRIS 
Viatris umožňuje lidem na celém světě žít zdravěji v každé fázi života. Poskytujeme přístup 
k lékům, podporujeme udržitelný provoz, vyvíjíme inovativní řešení a využíváme naše 
odborné znalosti ke zlepšení zdraví pacientů. Věříme ve zdravotnictví nikoliv v takové, 
jaké je, ale v takové, jaké by mělo být. V souladu s naším neochvějným přesvědčením, že 
lepší přístup vede k lepšímu zdraví, využíváme naše nejlepší výrobní a vědecké znalosti a 
osvědčené obchodní zkušenosti k tomu, abychom pacientům přinášeli kvalitní léky tam, 
kde je potřebují, a tehdy, kdy je potřebují. Více informací o našem závazku ke společenské 
odpovědnosti firem se dozvíte v naší Zprávě o udržitelnosti za rok 2021.

Související zdroje:

3  Dobré zdraví 
a pohoda

1  Numbers have been rounded, Unique Molecule + 
form in Commercial segment

2  Numbers have been rounded, Molecule 
+ Form + Country

3 The Access to Medicine Foundation
4 From 2020 as a baseline 
5 List not exhaustive

Ceny a ocenění

Společnost Viatris je signatářem 
Globální dohody OSN (UN Global 
Compact) a podporuje globální 
agendu pro udržitelný rozvoj do 
roku 2030.

Podporujeme

5  Gendrová 
rovnost 10  Snížení 

nerovností 13  Opatření na 
ochranu klimatu12  Zodpovědná 

spotřeba a produkce6  Čistá voda a 
sanitace

Partnerství 5

Obchodní partnerství, členství a dobročinné spolupráce nám pomáhají oslovit pacienty a komunity po celém světě.


