
Zveřejňování plateb a jiných plnění poskytnutých v souvislosti s celoživotním 
vzděláváním lékařů (domácí kongresy) iniciované a organizované 

profesionálními organizátory odborných kongresů na komerčním základě 
 
 
1. ÚVOD   
 
Jak přímé, tak nepřímé platby a jiná plnění (ToV) poskytované členskými 
společnostmi AIFP příjemcům považovaným za zdravotnické odborníky (HCP) nebo 
zdravotnická zařízení (HCO), jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s akcemi, 
například organizaci kongresů a jiných vzdělávacích a vědeckých akcí, včetně 
participace na těchto akcích, upravuje EFPIA Disclosure Code, který AIFP 
implementovala v České republice v roce 2013 (AIFP Disclosure kodex). 
 
Na organizaci vědeckých a vzdělávacích akcí, jichž se účastní zdravotničtí odborníci, 
se aktivně podílejí také subjekty, které nejsou podle AIFP Disclosure kodexu 
považovány za zdravotnická zařízení (HCO). Pokud v souvislosti 
s konkrétní odbornou akcí nejsou splněna kritéria pro nepřímý převod ToV, přičemž 
by tedy takový převod byl zveřejněn jako příspěvek na náklady akce dle pravidel 
AIFP Disclosure kodexu, dochází v současné situaci k významnému toku peněžité či 
jiné podpory v souvislosti s celoživotním vzděláváním lékařů, která spadá mimo 
rozsah povinností zveřejnění podle AIFP Disclosure kodexu. 
 
Z výše uvedených důvodů se AIFP rozhodla zvýšit transparentnost také v případě 
převodů ToV poskytnutých profesionálním organizátorům odborných kongresů 
(PCOs) a ostatním subjektům, které nejsou považovány za zdravotnická zařízení 
(HCO) dle AIFP Disclosure kodexu, poskytovaných ve formě příspěvků na úhradu 
nákladů akcí v rámci celoživotního vzdělávání lékařů organizovaných v České 
republice. Aby se zabránilo duplicitnímu zveřejnění jednotlivých akcí, předmětem 
zveřejnění budou pouze kongresy a jiné odborné vědecké a vzdělávací akce 
organizované PCOs a ostatními subjekty, které nejsou v kontextu definice obsažené 
v AIFP Disclosure kodexu považovány za zdravotnická zařízení, a to za předpokladu, 
že nebyl v konkrétním případě identifikován ani nepřímý převod ToV. 
 
Zveřejnění převodu ToV v souvislosti s celoživotním vzděláváním lékařů 
uskutečněného podle pravidel popsaných v tomto dokumentu se provede nad rámec 
zveřejnění podle AIFP Disclosure kodexu a v žádném případě nesmí nahrazovat, 
doplňovat či jinak narušovat závazky členských společností podle AIFP Disclosure 
kodexu. Povinnost společností vynaložit nejvyšší úsilí na zjištění příjemce jakéhokoli 
převodu ToV v souladu s AIFP Disclosure kodexem zůstává nedotčena. To platí pro 
zveřejňování převodu ToV jak zdravotnickým zařízením, tak zdravotnickým 
odborníkům (např. společnost bude podporovat účast určitého zdravotnického 
odborníka (určitých zdravotnických odborníků) na některé odborné akci celoživotního 
vzdělávání = uplatňují se požadavky na individuální zveřejnění). 
 
 
2. STANOVISKO NA ZÁKLADĚ ETICKÉHO KODEXU AIFP 
 
Podle písmene g) článku 7.2 Etického kodexu AIFP („Etický kodex“) je třeba zveřejnit 
podporu účasti zdravotnických odborníků na kongresech a jiných vědeckých a 



vzdělávacích akcích organizovaných třetími stranami mimo jiné v databázi AIFP; 
taková databáze je umístěna na platformě: www.lekarskekongresy.cz. Existuje tak 
závazek oznamovat podporu poskytnutou členskými společnostmi AIFP ve spojení 
s kongresy podle bodu 7.2 Etického kodexu v databázi schválené AIFP. 
 
Pro účely oznámení převodu ToV v souvislosti s celoživotním vzděláváním lékařů, tj. 
ToV vztahujících se ke kongresům a jiným vědeckým a vzdělávacím akcím 
organizovaným v České republice, bude rozsah výše uvedené databáze upraven tak, 
jak je popsáno v tabulce níže, aby databáze zahrnovala všechny kategorie údajů, 
jejichž zveřejnění se požaduje. Bude dodržován schvalovací proces AIFP. 
 
 
3. ROZSAH OZNÁMENÍ O PŘEVODU ToV V SOUVISLOSTI S CELOŽIVOTNÍM 
VZDĚLÁVÁNÍM LÉKAŘŮ 
 
Převody ToV v souvislosti s celoživotním vzděláváním lékařů, které se týkají podpory 
kongresů a jiných vědeckých a vzdělávacích akcí a setkání, poskytované ve formě 
příspěvku na úhradu nákladů vztahujících se k akcím celoživotního vzdělávání lékařů 
organizovaných třetími stranami v České republice, se zveřejní v následujícím 
rozsahu a formě: 
 

www.lekarskekongresy.cz 
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*V tabulce bude řádek, ve kterém budou uvedeny všechny akce pouze s jedním 
sponzorem, přičemž ve sloupci „Sponzoři“ bude uveden seznam členských 
společností AIFP podporujících tuto akci s uvedenou celkovou částkou; sloupec 
„Agregovaná částka poskytnutých ToV“ bude uvádět jeden údaj představující 
všechny podpory/převody ToV poskytnuté sponzory na takové akce s jediným 
sponzorem. Nebude tak zveřejněna částka poskytnutá určitou společností. 
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Současná databáze světových vědeckých kongresů a výše uvedená tabulka 
zaznamenávající domácí akce celoživotního vzdělávání lékařů budou představovat 
dvě dílčí databáze umístěné na společné platformě. 
 
 
 
4. ČASOVÝ PLÁN ZVEŘEJNĚNÍ PŘEVODŮ ToV V SOUVISLOSTI 
S CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍM LÉKAŘŮ 
 
Frekvence oznamování převodů ToV v souvislosti s celoživotním vzděláváním lékařů 
bude odpovídat podmínkám uvedeným v AIFP Disclosure kodexu. Reporty budou 
proto předkládány externímu dodavateli, pověřenému AIFP, jednou ročně tak, aby 
výsledky mohly být zveřejněny nejpozději 30. června daného kalendářního roku. 
Prvním rokem bude kalendářní rok 2018 a první zveřejnění se tedy uskuteční do 
30. června 2019. 
 
Pokud jde o povinnost zveřejnění týkající se vědeckých kongresů, změní se 
současné pravidlo podávání reportů dvakrát ročně tak, aby se sjednotily lhůty pro 
zveřejnění na této platformě, a termíny budou harmonizovány také s podmínkami 
AIFP Disclosure kodexu. 
 
 
 
5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A JINÝCH 
PŘEDPISŮ  
 
Žádná obchodní data nebudou sdílena mezi členskými společnostmi či 
shromažďována/zpracována ze strany AIFP způsobem, který by mohl porušovat 
zejména právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže, pravidla na ochranu 
obchodního tajemství, ustanovení o zachování mlčenlivosti v rámci smluv a/nebo 
předpisy na ochranu osobních údajů. 
 
Jednotlivé reporty členských společností budou předloženy externímu dodavateli 
pověřenému ze strany AIFP (právnické firmě), který je bude zpracovávat a 
připravovat závěrečné shrnutí údajů pro zveřejnění, jež bude anonymní, pokud jde o 
částky podpory poskytnuté jednotlivými členskými společnostmi organizátorům akce, 
tj. částky převodů hodnot se nebudou zveřejňovat na úrovni jednotlivých členských 
společností. V tomto kontextu budou všechny akce s jediným sponzorem 
oznamovány agregovaně, tj. takové akce budou uvedeny v jednom oddílu s jednou 
celkovou částkou zahrnující všechny podpory/převody ToV poskytnuté sponzory na 
takové akce bez jakéhokoli rozpisu konkrétních částek.    
 


