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Tvoříme
budoucnost.
Již 25 let.

Společnost Pfizer působí v České

Nakoukněte do naší minulosti. Věřím,

republice již 25 let. V roce 1993 jsme

že mnozí z Vás, kteří brožuru čtete, byli

začínali jako malá pobočka

spolu s námi při tom, když se tato historie

s deseti zaměstnanci. Postupně jsme

utvářela.

získali význačný podíl na českém
farmaceutickém trhu a přinesli jsme
zdejším pacientům mnoho zcela
klíčových léků pro léčbu nejrůznějších
onemocnění.

Při této příležitosti bych rád připomněl
ještě další výročí naší společnosti.
V roce 2019 uplyne 170 let od doby, kdy
byla v roce 1849 v New Yorku společnost
Pfizer založena. Přes tento úctyhodný

To bychom však nikdy nedokázali bez

věk je Pfizer v lepší kondici než kdykoliv

Vás. Vážíme si každého našeho partnera,

dříve. Naší strategií je přinášet pacientům

zákazníka, pacienta. Vážíme si také

inovativní léky, které výrazně mění

našich zaměstnanců. Jsme hrdí na to, že

jejich život k lepšímu. K tomu máme

jsme v průběhu oněch 25 let dokázali

k dispozici vlastní rozsáhlá výzkumná

podpořit mnoho talentů a že je naše

centra po celém světě, kde pracují tisíce

společnost považována za prestižního

vědců. V současnosti v těchto centrech

zaměstnavatele.

probíhá výzkum a vývoj téměř sta nových

Tato publikace má nastínit cestu, kterou

účinných látek.

jsme za tu dobu prošli. Bylo to čtvrtstoletí

Tím, že se soustředíme na výzkum

obchodní expanze a společenské

a vývoj, jsme a doufám, že i budeme,

odpovědnosti. Dozvíte se něco o naší

přední světovou biofarmaceutickou

celosvětové historii i o vzniku pobočky

společností, jejíž poslání zůstává stále

v České republice. Připomenete si ty

stejné: uzdravovat svět.

nejdůležitější milníky, jež jsou vždy
spojené se vstupem do některé nové
terapeutické oblasti či s významnými

MUDr. Pavel Sedláček

projekty společenské odpovědnosti firmy.

Country Manager
Pfizer Česká republika
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Jak
vznikl
Pfizer?

Vítězství na frontě

Nejobdivovanější

Nové technologické postupy otevřely

Následovala výroba syntetických

cestu k dalšímu růstu. Pfizer získal

antibiotik a vakcín pro lidské pacienty

klíčový patent, tentokrát na masovou

i zvířata. Jako společnost máme

(průmyslovou) výrobu penicilinu, tehdy

rozhodující podíl například na vymýcení

zcela nezbytného antibiotika. Patent

dětské obrny díky očkování. Dnes

spočíval ve zdokonalení fermentace

naleznete naše produkty v mnoha

z melasy namísto ze surového cukru.

terapeutických oblastech. Kromě

Schopnost vyrábět penicilin ve velkém

zmíněných antibiotik nacházejí naše

zachránila mnoho lidských životů,

léky uplatnění v onkologii, neurologii,

zejména během druhé světové války,

kardiologii, urologii, revmatologii,

kdy k objevu došlo. Za podíl na záchraně

gynekologii, oftalmologii, vakcinologii

zdraví spojeneckých vojáků získala

a v neposlední řadě v terapii vzácných

společnost Pfizer v roce 1943 od americké

onemocnění.

armády ocenění.

Pro zlepšení kvality života milionů

Velkovýroba penicilinu a zkušenosti

uživatelů byl klíčový také objev látky,

Jak začal příběh
z Brooklynu?

Americká občanská válka prudce zvýšila

s produkcí vitaminových řad nasměrovaly

která se používá k léčbě erektilní

poptávku po léčivých látkách a firma

společnost ke specializaci na výrobu

dysfunkce. Slavná modrá pilulka byla

Amerika ve čtyřicátých letech 19. století

Chas. Pfizer & Company Inc. byla

léčiv. Přišla tedy s vlastním výzkumným

vyvinuta v našich laboratořích ve Velké

připravena ji naplnit. Pfizer dodával

programem v boji proti bakteriálním

Británii a na trh byla uvedena v roce 1998.

armádě látky nezbytné pro léčbu vojáků,

infekcím, sbírala vzorky mikroorganismů

zejména jód, chloroform či morfin.

po celém světě a v roce 1950 uvedla na trh

Dalším milníkem, který vystřelil firmu

své první širokospektrální tetracyklinové

mezi přední chemické výrobce té

antibiotikum. Zmíněné léčivo bylo

doby, byl vynález patentu na masovou

zároveň první, které neslo typické

produkci kyseliny citronové. Tu bylo do

oválné logo společnosti Pfizer. Tento

té doby možné vyrábět pouze v menších

lék znamenal její přerod v inovativní

objemech, což bránilo rozvoji takových

farmaceutickou firmu a zároveň

potravinářských gigantů, jako je dnešní

odstartoval její celosvětovou expanzi.

Coca-Cola. Kapitál, který firmě tento

Společnost nyní působí ve více než

důležitý patent přinesl, byl použit na

125 zemích světa a globálně zaměstnává

další rozvoj.

více než 90 000 pracovníků.

nabízela nové možnosti pro podnikavé
Evropany. Mezi přistěhovalci ze starého
kontinentu tehdy byli také bratranci Karl
Pfizer a Karl Erhart. Oba přijali anglické
křestní jméno Charles a v roce 1849 si
otevřeli v Brooklynu malou manufakturu
na chemické látky a potravní doplňky
s názvem Chas. Pfizer & Co. Inc. Jeden
byl chemik a druhý cukrář, což se ukázalo
jako ideální kombinace. Chemik Charles
Pfizer znal procesy výroby a odborník
na cukrovinky Charles Erhart zase
vládl obchodním talentem a věděl, jak

Jsme úspěšní ve výzkumu a vývoji nových léků, do této oblasti investujeme
průměrně 15 % našich ročních příjmů. Promyšlené akvizice jiných výrobců
farmak cíleně rozšiřují portfolio našich produktů. Výsledkem jsou miliony
spokojených zákazníků. Díky nim jsme byli už v roce 2002 časopisem Forbes
vyhlášeni nejobdivovanější farmaceutickou firmou na světě.

co nejpříjemněji vpravit látku do těla.
Jejich první přípravek, antiparazitikum
santonin, se totiž prodával kvůli své
nahořklé chuti ve sladkých tyčinkách.

Tvoříme budoucnost. Již 25 let.
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Pfizer
v Česku

ulici v Praze. Trh se rozvíjel, pacienti
a lékaři si zvykali na přístup k moderním
lékům a v roce 2000 již prodeje přesáhly
částku miliardy korun.
Po dalších čtyřech letech jsme se opět
rozrostli natolik, že nám kanceláře
byly malé. Tehdejší generální ředitel
Richard Paulson rozhodl o stavbě
nové kancelářské budovy v ulici
Stroupežnického na pražském Andělu.
I když nám tato budova již nepatří,
stále v ní sídlí naše centrum sdílených
finančních služeb (GFS – Global
Financial Services) a poznáte ji podle
typického modrého proskleného
vchodu. Otevření centra GFS v roce
2014 znamenalo významný krok k růstu

Když byla v roce 1993 zaregistrována

počtu zaměstnanců společnosti Pfizer

česká pobočka společnosti Pfizer,

v ČR. Centrum se zabývá centralizací

náhodný návštěvník by nevěřil, že se

a optimalizací finančních procesů

jedná o světového farmaceutického
giganta. Společnost sídlila v jedné
místnosti staršího činžovního domu
v Libni. Jejím prvním ředitelem se stal
John Seidler, který v té době pracoval
v centrále v New Yorku. Když bylo
vyhlášeno výběrové řízení na prvního
českého ředitele, sám se u svých
nadřízených přihlásil, že by rád do Česka
jel. Měl totiž české kořeny. Pocházel
z pražské židovské rodiny, která
podstoupila za okupace podobnou pouť
z Evropy do Ameriky jako o sto let dříve
otcové zakladatelé společnosti, bratranci
Pfizer a Erhart. Seidlerovou devizou tedy
nebyla pouze znalost firmy a produktů,
ale také znalost českého jazyka.

Na počátku měla česká pobočka pouhých

prostorách Valdštejnského paláce.

deset zaměstnanců a před sebou zemi,

To získalo podporu Ministerstva

kde se teprve rodilo nové zdravotnictví

zdravotnictví a popřát úspěchy nové

a trh s léky. Obchodní reprezentanti,

společnosti přišla také tehdejší první

z nichž každý měl na starosti svůj kraj,

dáma Olga Havlová, která byla čestným

poctivě objížděli města, představovali léky

hostem sympozia. Na akci vystoupila také

lékařům, ale dělali také osvětovou práci.

řada českých lékařů.

To když například umožnili odborníkům

A co se odehrálo dál?

informace v době, když ještě nebyl

O rok později byly kanceláře v Lihovarské

k zahraničním zdrojům.

Slavnostní začátek podpořila
i tehdejší první dáma

z Evropy, Afriky a Středního východu.
V roce 2017 se náš komerční tým z této
budovy odstěhoval o pár set metrů
dále, do budovy Paláce Anděl na adrese
Radlická 1.
V průběhu čtvrtstoletí jsme převážně
rostli, a to také díky významným

účast na konferencích a poskytovali cenné
k dispozici internet a málokdo měl přístup

společnosti a zajišťuje podporu 46 trhům

ulici v Libni zrekonstruovány, přičemž
jejich otevření opět doprovázela Olga
Havlová, tentokrát spolu s americkým
velvyslancem.

akvizicím jiných farmaceutických
společností, které naše portfolio obohatily
o první vakcíny nebo biologické léky. Co
se však nezměnilo a co v nás stále zůstává,
je zapálení pro práci a úzké mezilidské
vztahy v naší společnosti. Ceníme si
přetrvávající atmosféry plné přátelství

Do konce desetiletí se počet

a ochoty pomáhat druhým, doprovázené

Pfizer spol. s r. o. byla založena v květnu

našich zaměstnanců rozrostl na

úsilím odvádět tu nejkvalitnější práci.

1993 a ten samý měsíc proběhlo také

číslo 76 a přestěhovali jsme se do

Inaugurační sympozium v historických

reprezentativnějších prostor v Pekařské
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Příběh
české
pobočky

V květnu 1993 začala v pražské Libni za

Antidepresivum III. generace, účinné nejen v léčbě deprese, ale

vedení charismatického Johna Seidlera

i panické poruchy s agorafobií i bez ní, obsedantně-kompulzivní poruchy

cesta k budoucnosti. Na začátku pouze

dospělých i dětské populace, posttraumatické stresové poruchy a sociální

s desítkou statečných obchodníků.

úzkostné poruchy, znamenalo pro naše pacienty významný přínos a velký

I když za nimi stála velká mezinárodní

posun v léčbě. Mnohým pacientům, kteří jej užívali a užívají, pomohlo

společnost, byl to pro všechny krok

Účinná pomoc v oblasti
psychiatrie

do neznáma. Nyní má společnost
čtyřicetinásobek zaměstnanců, ale něco
z ducha původní pospolitosti ve firmě

Významné psychofarmakum spadající

zůstalo. Ostatně někteří z oněch prvních

do kategorie anxiolytik, které v tomto

deseti u nás pracují dodnes a ostatní

roce vstoupilo na český trh, zaznamenalo

alespoň udržují pravidelný přátelský

Startuje naše historie

23 letech na trhu je tento léčivý přípravek stále základním pilířem
úspěšné léčby mnohých psychiatrických onemocnění.

MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

během následujících let velký úspěch.

kontakt. A co toto období znamenalo

1993

zvládnout nebo je i zcela zbavilo příznaků jejich onemocnění. Po

Právě tento lék doplnil naše portfolio

pro léčbu českých pacientů?

v oblasti léčby duševního zdraví
a neurologie. Používá se krátkodobě
k léčbě nezvladatelných stavů těžké
úzkosti a záchvatů paniky.

1994

1995

Nástup moderních léčiv

Léčení závažných infekcí

Druhý rok po zrodu české pobočky

Třetím originálním přípravkem, který

vstoupilo na náš trh antidepresivum

přišel na český trh v tomto období

III. generace. To mnohým pacientům,

a významně pomohl mnoha nemocným,

kteří trpěli depresí, panickou úzkostnou

bylo antibiotikum podávané infuzí,

poruchou, obsedantně-kompulzivní, po-

určené k léčbě závažných infekcí

ruchou, posttraumatickou stresovou

u hospitalizovaných pacientů. Tento lék

poruchou nebo sociálními úzkostnými

je účinný na mnohé bakterie rezistentní

stavy, výrazně zlepšilo kvalitu života.

na běžně používaná antibiotika. I proto

1997
Máme 53 zaměstnanců

jej najdeme na seznamu nezbytných léků,
který publikovala Světová zdravotnická
organizace. Přestože je na trhu již 23 let
a dnes existuje již řada kopií, jedná se
stále o velmi účinné antibiotikum.

Tvoříme budoucnost. Již 25 let.
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Sázka na
inovace

V roce 2000 se společnost Pfizer
spojila se společností Warner-Lambert
a tím vytvořila nejrychleji rostoucí
farmaceutickou společnost na světě.
Toto sloučení je označováno za druhou
největší fúzi ve světové historii
v období 1990–1999. Díky spojení s firmou
Warner-Lambert se naše portfolio
rozšířilo i o produktové řady bývalého
farmaceutického giganta Parke-Davis,
který se s Warner-Lambert spojil již
v roce 1970. Tím vznikl „nový Pfizer“,
který v té době produkoval nejen léky či

1998

doplňky stravy, ale také žvýkačky či holicí
žiletky. A co se během těchto let dělo
v České republice?

Naděje v biologické léčbě

Zavedení biologických léků do klinické praxe v ČR v roce 2001
znamenalo doslova revoluci v léčbě zánětlivých revmatických

V tomto roce zahájil svou úspěšnou misi spočívající

onemocnění. Tato léčba přináší kromě vysoké symptomatické účinnosti

v pomoci pacientům s revmatoidní artritidou náš první

také zpomalení, až zastavení strukturální progrese nemoci a tím také

biologický lék. Biologické léky jsou tvořeny z buněk

udržuje funkční schopnosti pacienta, jeho schopnost pracovat a celkově

živých organismů, na rozdíl od farmaceutických

i kvalitu jeho života.

produktů, které jsou založeny na chemických aktivních
látkách. Vstup biologické léčby do revmatologie tehdy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

přinesl pacientům významné zlepšení kvality života

Revmatologický ústav Praha

a také značně rozšířil možnosti lékařů při volbě strategie
léčby. O něco později byla tato léčba zaregistrována také
pro léčbu ankylozující spondylartritidy (Bechtěrevova
nemoc), psoriatické artritidy a lupénky (psoriáza). Naše
mise v pomoci revmatikům nekončí. V roce 2017 byl

M
 áme 120 zaměstnanců

zaregistrován nový lék, tentokrát perorální. Díky němu
vstupujeme i do oblasti gastroenterologie s léčbou
ulcerózní kolitidy a dokážeme tak léčit širší spektrum
autoimunitních onemocnění.

1999

2000

2002

Nejznámější objev

Máme 56 zaměstnanců

Boj s cholesterolem

Cíleně na migrénu

Na náš trh přišel lék na erektilní

150 let od založení společnosti
Pfizer v New Yorku

Ateroskleróza je jedním z nejčastějších onemocnění v České

Do portfolia našich neurologických léčiv

Když Českou republiku zasáhly v roce

republice. Právě v tomto roce, tedy již před devatenácti lety,

přibyl v roce 2000 i lék pro pacienty

2002 ničivé povodně, naše společnost byla

přišel na trh přípravek ze skupiny statinů, který slouží ke

trpící záchvaty migrény. Ačkoliv migréna

mezi těmi, které podaly pomocnou ruku.

vydáno více receptů než u kteréhokoliv

snížení hladiny „zlého“ cholesterolu v krvi a snižuje tím

není život ohrožující problém, neléčená

Darovali jsme milion korun na obnovu

jiného léku v historii. Stal se zcela

i kardiovaskulární riziko. Výborné výsledky tohoto farmaka

dokáže výrazně omezit vykonávání

poškozených oblastí a dalších 500 000 na

zásadním lékem pro obchodní úspěch

vedly k tomu, že byly změněny dosavadní léčebné postupy

běžných denních aktivit. Jedná se o lék

obnovu města Prahy. Naši pracovníci také

společnosti Pfizer. K jeho zrodu ale došlo

u tohoto onemocnění.

s cíleným účinkem, specifický pro léčbu

pomáhali s občerstvením záchranářům na

migrény.

několika povodňových krizových místech

dysfunkci. Jeho uvedení bylo
průlomové – v prvním týdnu bylo

již o celé desetiletí dříve, když naši vědci
v Anglii při vývoji léku na anginu pectoris
a vysoký krevní tlak náhodně vyvinuli
přípravek, který výrazně podporuje
erekci. Přišlo se na to tak, že pacienti
při klinickém výzkumu odmítali vracet

Proti slepotě
V tomto roce jsme se v oblasti oftalmologie začali významně
profilovat lékem na zelený zákal a oční hypertenzi, která

S
 těhujeme se do větších
prostor v Pekařské ulici 16

často vede k rozvoji prvně jmenovaného onemocnění.

nevyužité pilulky zpět do laboratoře.
V České republice získal tento lék v roce
2013 ocenění Czech Superbrands.
Tvoříme budoucnost. Již 25 let.

Pomoc při ničivých povodních

včetně obce Tuhaň, kde se v důsledku
povodně zřítilo 33 domů.

 asopis Fortune vyhlašuje
Č
Pfizer nejobdivovanější
farmaceutickou společností na světě a The
Chronicle of Philanthropy
10
nejštědřejší firmou

Období
investic

V roce 2003 proběhla fúze společnosti

Příchod TK inhibitorů znamenal velký posun v léčbě pacientů

Pfizer s nadnárodní farmaceutickou

s metastatickou rakovinou ledvin. Tato moderní cílená léčba signifikantně

společností Pharmacia. Naše tržní

prodlužuje přežití pacientů a zlepšuje kvalitu jejich života. Využití

hodnota tak celosvětově vystoupala na

TK inhibitorů v léčení rakoviny ledvin považuji za milník a i po 12 letech

třetí příčku bez rozdílu oboru podnikání,

od uvedení na trh jsou zlatým standardem léčby.

nad námi zůstaly jen General Electric
a Microsoft. Zároveň jsme investovali

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

největší objem financí do výzkumu

Onkologická a radioterapeutická klinika,

a vývoje na světě (rozpočet sedm

Fakultní nemocnice Plzeň

miliard dolarů v té době).

2003

2004

2006

Začalo to splněnými
dětskými přáními

Naše nová budova na Andělu
Díky úspěšnému rozvoji a zvýšení počtu zaměstnanců jsme se opět

Pronikáme do oblasti
onkologie

Po deseti letech naší existence jsme

přestěhovali, a to do nových kanceláří ve Stroupežnického ulici na

Česká republika si ve výskytu rakoviny

již měli dobře zakotvené dobročinné

pražském Andělu.

ledvin drží celosvětové prvenství.

aktivity, které se však dále rozrůstaly,
až se z nich stal náš dnešní koncept

Víceúčelová neurologická pomoc

společenské odpovědnosti firmy (CSR).

Na český trh jsme uvedli jeden z našich nejúspěšnějších

V roce 2003 jsme se rozhodli, že uděláme
na Vánoce radost hendikepovaným
a nemocným dětem v Jedličkově ústavu
v Praze, na klinice dětské onkologie
v Brně a ve spolupráci s nadací Kapka
naděje při klinice dětské onkologie
v Motole. Celkem 154 dětí si napsalo
přáníčka, která jsme jim pak s velkou
radostí splnili.

Máme 227 zaměstnanců

neurologických léků. Jeho výhodou je, že působí na více potíží
současně. Jako antiepileptikum se používá k léčbě epilepsie, ale je
účinný také v léčbě neuropatické bolesti a generalizované úzkostné
poruchy. Lék se stává jedním ze základních farmak pro léčbu
chronických neuropatických bolestí.

D
 le průzkumu Ipsos-Reid jsme
nejrespektovanější farmaceutickou firmou

2007

V tomto roce americký úřad pro léčiva
(FDA) schválil TK inhibitor pro léčbu
metastatického karcinomu ledvin
a gastrointestinálního stromálního tumoru.
Bylo to vůbec poprvé, kdy FDA schválila
nový produkt na dvě indikace zároveň. Jen
o pár měsíců později ve stejném roce byl
schválen i v Evropě. Tento lék znamenal
průlom v léčbě metastatického karcinomu
ledviny a je dodnes zlatým standardem
v léčbě metastatické rakoviny ledvin.

Tvoříme budoucnost. Již 25 let.
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Vakcíny
a biologické
léky

V roce 2009 proběhla další klíčová

Uvedení vakcíny proti pneumokokovým onemocněním na trh znamenalo

akvizice – společnost Pfizer k sobě

významný přelom v prevenci těchto infekčních onemocnění, jak u kojenců

připojila farmaceutickou společnost

a dětí, tak u dospělých, starších osob a lidí se sníženou imunitou,

Wyeth. Tak jsme rozšířili naše portfolio

například po odebrání sleziny. Vakcína pokrývá nejčastější a současně

o první vakcínu a první biologický lék.

nejnebezpečnější sérotypy pneumokoků. Onemocnění vyvolaná bakterií

V tomto období jsme také začali vyrábět

Streptococcus pneumoniae, jako například otrava krve, zápal plic, hnisavý

veterinární léky včetně vakcín. Díky

Prevence mrtvice

tomu jsme se stali přední světovou
biofarmaceutickou společností.

V roce 2011 byl na český trh uveden lék z nové skupiny
protisrážlivých farmak (tzv. NOACs). Tyto léky pomáhají
zabraňovat tvorbě krevních sraženin v srdci pacientů s poruchami

zánět mozkových blan, mohou končit trvalými následky i smrtí. Očkování je
tedy nejlepší prevencí.

MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava

srdečního rytmu – s arytmií. U těchto nemocných hrozí, že
pokud krevní sraženina ze srdce doputuje velkými tepnami do

2008

mozku, způsobí mrtvici. Velká část všech cévních mozkových
příhod je způsobena právě arytmií zvanou fibrilace síní. Včasná,
účinná a bezpečná prevence cévních mozkových příhod pomocí
antikoagulační léčby je tak pro tyto pacienty zcela zásadní.

2009

2011

2012

Partner pro veterináře

Štít proti pneumokokům

Společenská odpovědnost firmy

Společnost Pfizer je dobře známá českým

První naší vakcínou se stal Prevenar, určený k aktivní imunizaci

Součástí naší přirozené firemní kultury je pomáhat. V průběhu

Rok 2012 znamenal průlom pro skupinu

veterinárním lékařům i chovatelům. V letech

proti onemocněním vyvolaným pneumokokem (zánět mozkových

čtvrtstoletí naší existence v Česku jsme zorganizovali stovky

pacientů s metastatickou rakovinou plic,

2006–2011 jsme vyvinuli celou řadu léků pro

blan, otrava krve, zápal plic či zánět středního ucha) u kojenců

charitativních akcí pro potřebné. Naši zaměstnanci pravidelně

u nichž byla zjištěna přítomnost mutace

domácí zvířata, čímž jsme se stali významným

a dětí ve věku 2 měsíce až 5 let. Na podzim roku 2009 byla

pořádají sbírky oblečení, hraček či knih a v rámci vánočního

genu označovaného jako ALK. V tomto

hráčem na trhu s veterinárními farmaky.

v Evropě registrována vakcína Prevenar 13, obsahující oproti

večírku přispívají do charitativní sbírky, jejíž výtěžek je

roce byla schválena první cílená léčba

V roce 2012 se z této naší divize stala

vakcíně Prevenar dalších šest nejčastěji se vyskytujících sérotypů

poté rozdělován neziskovým organizacím. Věnujeme se

tohoto onemocnění, které často postihuje

samostatná společnost Pfizer Animal Health

pneumokoka. Od roku 2011 mohla být tato vakcína používána

hendikepovaným dětem, připojujeme se k hnutí Movember,

mladší pacienty, nekuřáky nebo lehké

Czech, která se v roce 2013 transformovala

i u věkové skupiny 50+ k prevenci invazivních pneumokokových

ale pomáháme třeba také v zoo. V roce 2012 jsme přišli s novým

kuřáky. Pro jeho správnou diagnostiku

do společnosti Zoetis. Od té doby se již plně

onemocnění. O rok později byla věková hranice u dětské indikace

konceptem společenské odpovědnosti firmy, na jehož základě

je klíčové molekulární testování.

soustřeďujeme na humánní léky.

posunuta do 17 let věku. V roce 2013 bylo použití vakcíny rozšířeno

jsme posléze založili zcela nové charitativní projekty. Kterákoli

TK inhibitory těmto pacientům zcela

na další věkovou skupinu od 18 let výše.

nezisková organizace si může přes naše webové stránky

změnily vyhlídky, což dokazuje

www.pfizer.cz požádat o edukační grant, přičemž průměrně

i prestižní ocenění přípravku Prix Galien

takto rozdělíme každý rok tři miliony korun.

v roce 2013.

1 5 let společnosti Pfizer
Česká republika

D
 le řebříčku Hewitt Associates jsme
v anketě Best Employers ČR 2009/2010
získali první místo v kategorii velké
společnosti

Tvoříme budoucnost. Již 25 let.

Personalizovaná léčba
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Tvoříme
budoucnost.
Již 25 let.

V září 2015 byla dokončena akvizice
společnosti Hospira, významného
výrobce injekčních přípravků a infuzních
technologií a předního výrobce
biosimilars. Díky tomu jsme se stali
vedoucí světovou farmaceutickou
společností na poli biosimilars, jimiž
se léčí pacienti v oborech, jako je
revmatologie, gastroenterologie či
onkologie. Co je však nejdůležitější,
zůstáváme společností pyšnou na svou
historii a věříme, že inovace, výzkum
a vývoj léků jsou budoucností medicíny.

2013
V tomto roce jsme oslavili
20 let na českém trhu.
A také jsme získali
ocenění Superbrands za
lék na erektilní dysfunkci

Vakcíny v centru naší pozornosti

Inhibitory CDK 4/6 vnesly do léčby pacientek s metastatickým
onemocněním prsu skutečnou inovaci. Jedná se o cílený lék, který

V roce 2014 jsme vstoupili do nové vakcinační oblasti, konkrétně

v kombinaci s hormonální léčbou blokuje nekontrolované buněčné

do oblasti prevence proti klíšťové encefalitidě a meningokokové
infekci. Vlajkovou lodí boje proti klíšťové encefalitidě se stala naše
vakcína FSME-IMMUN. Meningokokovou prevenci představuje
naše vakcínová řada NeisVac, Nimenrix a od roku 2017 nejnovější
vakcína Trumenba proti meningokoku typu B, určená dětem
od deseti let, adolescentům i dospělým. V roce 2015 získala naše
pneumokoková vakcína Prevenar 13 důležitou registraci pro
prevenci pneumokokového zápalu plic u dospělých. Jsme hrdí na
to, že máme silné portfolio vakcín, díky němuž jsme se v roce 2017
stali třetím největším výrobcem vakcín na světě.

D
 le průzkumu společnosti STEM/MARK jsme
od odborné veřejnosti získali mezi farmaceutickými společnostmi nejvyšší hodnocení
v oblasti společenské odpovědnosti firem

2014

dělení. Pacientkám s nádorovým onemocněním prsu tak dává šanci na

My všichni jsme dobrovolníci!

dvojnásobné prodloužení kontroly metastatického onemocnění bez jeho
progrese. Výhodou je i to, že se jedná o tablety s dobrou tolerancí a léčba

V rámci společenské odpovědnosti firmy zahajujeme

tak nezhoršuje kvalitu života pacientek.

projekt „Jsem dobrovolník!“. Každý zaměstnanec může
strávit jeden den v roce pomocí neziskovým organizacím.
Každý rok vybereme tři až pět organizací, které pomáhají

prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

dětem, seniorům nebo životnímu prostředí, a vypomáháme

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův

jim se vším, co je třeba. Za pět let jsme spolupracovali

onkologický ústav Brno

s 13 neziskovými organizacemi. Již více než 150 našich
zaměstnanců se stalo dobrovolníky a společně odpracovali
přes 1 000 hodin. Mezi neziskové organizace, v nichž jsme
dobrovolničili, dále rozdělujeme výtěžek naší vánoční
charitativní sbírky. Takto jsme již rozdělili více než půl
milionu korun.

2015

2016

2018

Založení centra sdílených služeb v Praze

Podpora mladých vědců

Onkologická léčba

Newyorská centrála společnosti Pfizer si vybrala Prahu pro

Společnost Pfizer celosvětově spolupracuje s více než

V tomto roce byl v Evropské unii zaregistrován lék ze skupiny

Pacientům s revmatickými

založení druhého evropského centra sdílených finančních řešení

250 univerzitními a vědeckými partnery. I my v České

inhibitorů CDK 4/6 (CDK – cyklin dependentní kinázy)

onemocněními bývá cílená léčba obvykle

(takzvané GFS centrum). To v současnosti zajišťuje finanční a účetní

republice podporujeme nadané studenty, protože nám záleží

určený pro pacientky s rakovinou prsu v pokročilém či

aplikována infuzně či injekčně. V oblasti

operace pro více než 46 trhů Evropy, Afriky a Středního východu.

na tom, aby i zde vyrůstala nová generace vědců, kteří se

metastazujícím stadiu. Inhibitory CDK 4/6 ovlivňují buněčný

léčby revmatických onemocnění, ve

První rok podporovalo český, maďarský, polský a ruský trh a mělo

spolu s námi postarají o budoucnost zdravotnictví. V roce

cyklus a v kombinaci s hormonální léčbou pomáhají blokovat

které již dlouhodobě působíme, je naším

32 zaměstnanců. Oslavy prvního výročí založení se v říjnu roku

2015 jsme uzavřeli memorandum o spolupráci s Fakultou

nekontrolovatelné buněčné dělení způsobující rozvoj nádorového

nejvýznamnějším počinem uvedení léku,

2015 zúčastnil i tehdejší americký velvyslanec v Česku pan Andrew

chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, na jehož

onemocnění. Tento lék prokazoval v klinických studiích natolik

jejž mohou pacienti užívat ve formě

Schapiro. Dnes jde o tým více než dvou set lidí, kteří mluví

základě udělujeme cenu společnosti Pfizer studentům

přesvědčivé výsledky, že v USA získal status průlomové terapie,

tablet. Tento jednodušší způsob užívání

24 jazyky a jsou příslušníky více než 30 různých národností.

s nejlepšími bakalářskými a magisterskými pracemi

na jehož základě bylo urychleno registrační řízení, aby se mohl

jim přináší nejen léčebný benefit, ale také

v oblasti biotechnologie a farmakochemie. Cena je spojena

k pacientkám dostat dříve. Objev regulace buněčného cyklu,

zvyšuje komfort jejich života. Tato léčba

s finančním příspěvkem pro každého studenta.

tedy procesu růstu a množení buněk, byl v roce 2001 oceněn

bude navíc již brzy dostupná pacientům

Nobelovou cenou.

nejen s revmatoidní artritidou, ale i pso-

D
 íky našemu GFS centru jsme v roce
2018 získali cenu pro nejvýznamnějšího
US investora v České republice v oblasti
sdílených služeb

P
 odle průzkumu společnosti InterbrandHealth vedeme žebříček nejhodnotnějších
značek mezi farmaceutickými firmami
Tvoříme budoucnost. Již 25 let.

Nasloucháme pacientům

riatickou artritidou a ulcerózní kolitidou.

M
 áme 412 zaměstnanců
16

Pfizer
Česká republika

FSME-IMMUN® 0,5 ml a FSME-IMMUN® 0,25 ml
jsou registrované léčivé přípravky (vakcíny proti
klíšťové encefalitidě), jejichž výdej se váže na
lékařský předpis. Přečtěte si prosím pečlivě
příbalovou informaci. Vakcína FSME-IMMUN
nechrání 100 % očkovaných.

Edukační granty
a podpora vzdělávání

Počet zaměstnanců

Rosteme

412

2,2

3,1

mil. Kč

Podpora pacientských
organizací

3,8

mil. Kč

mil. Kč

1997

2002

pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání
ani před typy neobsaženými ve vakcíně, ani před

6 999 572 Kč

jinými mikroorganismy.

(vakcína proti meningokokům skupiny B), jehož
výdej se váže na lékařský předpis. Přečtěte si
prosím pečlivě příbalovou informaci. Trumenba®

Za 5 let jsme pomohli 13 neziskovým
organizacím. Našich 150 zaměstnanců
pro ně odpracovalo více než 1 000 hodin
a věnovalo více než

56

1998

Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům

Za 9 let jsme věnovali na podporu aktivit
pacientských organizací

neposkytuje 100% ochranu proti skupině

120

1993

si prosím pečlivě příbalovou informaci.

Pomoc neziskovým
organizacím

293

10

jehož výdej se váže na lékařský předpis. Přečtěte

Trumenba® je registrovaný léčivý přípravek

364

53

Prevenar 13® je registrovaný léčivý přípravek,

2006

2017

2018

2015

2016

2017

meningokoků obsažené ve vakcíně a nechrání ani
před skupinami meningokoků, které nejsou ve
vakcíně obsaženy.

500 000 Kč

NeisVac-C® je registrovaný léčivý přípravek
(konjugovaná vakcína proti meningokokům
skupiny C), jehož výdej se váže na lékařský předpis.
Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci.

Investice do GFS centra
2015
2017
2017

204 mil. Kč

IT investice

IT investice

Stavební investice

60 mil. Kč
27 mil. Kč

GSF centrum v Praze

NeisVac-C® neposkytuje 100% ochranu proti

4 roky zajišťuje finanční a účetní operace pro 46 trhů. V současnosti v něm pracuje
203 zaměstnanců, kteří mluví 24 jazyky.

a nechrání ani před skupinami meningokoků,

Počet registrovaných léků

(konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin

skupině meningokoků obsažené ve vakcíně
které nejsou ve vakcíně obsaženy.

Nimenrix® je registrovaný léčivý přípravek
A, C, W-135 a Y), jehož výdej se váže na lékařský
předpis. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou

200

Více než
léků, které zlepšují kvalitu života lidí a pomáhají jim radovat se
z delšího, zdravějšího a produktivnějšího života.

informaci. Nimenrix® neposkytuje 100% ochranu
Zdroje fotografií:
Pfizer, istockphoto.com, unsplash.com

proti skupinám meningokoků obsaženým
ve vakcíně a nechrání ani před skupinami
meningokoků, které nejsou ve vakcíně obsaženy.

