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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2015 se nesl ve znamení různorodých
aktivit, jejichž společným jmenovatelem byl
prospěch pro pacienta. Dostupnost a bezpečnost
léků, nebo podpora vědy a výzkumu, která
přispívá k rychlejšímu vývoji inovativních léčiv,
představují jen jejich zlomek. Aby ale pacient
dostal kvalitní péči, musí dobře fungovat
celý systém zdravotnictví. Naše aktivity proto
sledují dalekosáhlejší cíl, a to jeho zefektivnění
a stabilizaci. Přispíváme ke kultivaci prostředí skrze
zavádění standardů etiky a transparentnosti,
vzděláváme pacientské organizace, které jsou
nezbytnou součástí moderního zdravotnictví
a podporujeme spolupráci veřejné a soukromé
sféry tak, aby se inovativní léčba co nejrychleji
dostala k těm, kteří ji potřebují.

Za uplynulé roky za sebou vidíme množství
odvedené práce a postupné změny, které značí
posun v systému a zaměření pozornosti právě na
pacienta jako jeho středobodu. I přesto má před
sebou české zdravotnictví ještě náročnou cestu za
dorovnáním se západoevropským standardům.
Abychom této mety dosáhli, je nezbytné,
aby se do diskuse o legislativě a změnách ve
zdravotnictví zapojily všechny subjekty, kterých
se tato problematika týká a které v praxi vidí
a vnímají všechna slabá místa systému. Je proto
i na zodpovědnosti inovativního farmaceutického
průmyslu, aby k diskusi přispíval i nadále.

PharmDr. Monika Horníková
Předsedkyně AIFP
GSK

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
Výkonný ředitel
AIFP
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PŘEDSTAVENÍ
ASOCIACE
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje
farmaceutické společnosti, které vyvíjejí nové, efektivnější a bezpečnější
léčivé přípravky. Umožňují tak českým pacientům přístup k moderní léčbě.
AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností (EFPIA)
a úzce spolupracuje s Americkou asociací inovativních farmaceutických
firem (PhRMA). V roce 2015 měla 33 členů.

„Farmaceutický průmysl každý
rok posouvá hranice medicíny
dál. Přichází s účinnějšími
a bezpečnějšími léky na chronická
i běžná onemocnění. Tato
inovativní léčiva přináší novou
naději a umožňují pacientům
kvalitnější život. Naším cílem je
zpřístupnit je co nejširšímu počtu
těch, kteří je potřebují. Aktivně také
pracujeme na kultivaci českého
zdravotnictví prostřednictvím
etických závazků, zvyšováním
transparentnosti nebo podpory
začleňování pacientských
organizací do systému.“
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
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FARMACEUTICKÝ TRH V ČR
55 miliard Kč
Celkové prodeje
nemocniční trh
30 miliard Kč

lékárenský trh
23 miliard Kč

jiné distribuční kanály
2 miliardy Kč

44 miliard Kč

Hodnota inovativních léčiv na trhu

52 %

Podíl Rx produktů na lékárenském trhu

2 miliardy Kč

Výdaje na výzkum a vývoj

17 900

Zaměstnanost

Zdroj: EFPIA statistics questionnaire 2015
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33 ČLENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
Členské společnosti

Přidružené společnosti
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Valná hromada

Kontrolní komise

Představenstvo

Platformy

Komunikační platforma

Výkonný tým

Etická komise

Pracovní skupiny

Dostupnost inovativních léků

aa Pracovní skupina pro vztahy
Platforma pro lidské zdroje

a legislativu

aa Pracovní skupina farmakoekonomická
aa Pracovní skupina medicínská

Platforma pro finanční ředitele
Etika a transparence

aa Skupina implementace

Transparentní spolupráce

aa Pracovní skupina transparentnosti
a dodržování etických pravidel

Přínos pro společnost

aa Pracovní skupina pro inovace
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FUNGOVÁNÍ
A ČINNOST ASOCIACE
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším řídícím orgánem asociace,
který společně rozhoduje o jejím dalším strategickém
směřování. V roce 2015 byly na setkáních valné hromady
probírány návrhy, které mají v dlouhodobém hledisku
přispět ke kultivaci českého zdravotnictví. Valná
hromada na svých setkáních diskutuje problematiku
cen a úhrad, regulací, analyzuje výsledky jednotlivých
pracovních skupin a také se zabývá změnami v českém
zdravotnictví a jejich dopadech na pacienta. V roce
2015 se také intenzivně věnovala implementaci změn
Etického kodexu a převedení iniciativy Transparentní
spolupráce do českého prostředí.
V roce 2015 se uskutečnilo pět setkání valné hromady,
kterých se zúčastnili zástupci členských společností
AIFP.

Představenstvo
Představenstvo je výkonným orgánem asociace.
Rozhoduje o záležitostech, které nespadají do
kompetence valné hromady. Kromě dlouhodobých
úkolů jako je přijímání nových členů, strategické
směřování asociace a budování její pozice, bylo jeho
cílem v roce 2015 zintenzivnění diskuzí s klíčovými
představiteli státní správy, odbornými lékařskými
společnostmi a dalšími stranami s cílem navázat užší
spolupráci a přinášet pacientům moderní a bezpečné
léky.

Rok 2015 v číslech

+3
nové členské
společnosti AIFP

524×
byla AIFP zmíněna
v médiích

301
členů pracovních
skupin

9
pracovních skupin
a platforem

Sedmičlenné představenstvo se v roce 2015 setkávalo
pravidelně 2× měsíčně. S jeho členy se můžete seznámit
dále.
9

Monika Horníková
Předsedkyně představenstva, GlaxoSmithKline
Monika Horníková působí ve farmaceutickém průmyslu již od
počátku devadesátých let. Od roku 1995 vedla slovenskou pobočku
společnosti GlaxoWellcome a po její fúzi se SmithKline Beecham
v roce 2001 se stala generální ředitelkou nově vzniklé společnosti
GlaxoSmithKline (GSK). V roce 2006 řídila také pobočky společnosti
v Lotyšsku a Estonsku. Od roku 2007 je generální ředitelkou divize
Pharmaceuticals společnosti GSK v České republice a současně
zodpovídá za vedení její Onkologické divize pro střední Evropu. Pod jejím vedením se společnost GSK
pravidelně umísťuje na předních místech v anketě TOP odpovědná firma v kategorii nejštědřejší firemní
dárce.
V letech 2003 až 2006 působila Monika Horníková jako prezidentka Slovenské asociace farmaceutických
společností (SAFS), od roku 2010 tuto funkci zastává v České republice. Je předsedkyní představenstva
AIFP, členkou dozorčí rady Českého zdravotnického fóra, čestnou předsedkyní správní rady Nadačního
fondu GSK a čestnou členkou správní rady Elpida, v. o. s.

Michaela Hrdličková
1. místopředsedkyně, Biogen Idec
Michaela Hrdličková působí ve farmaceutickém průmyslu od roku
1995. Její kariéra začala ve společnosti Wyeth, kde během 17 let za
stávala různé pracovní pozice a získala cenné zkušenosti. Následně
pokračovala ve společnosti Novartis na pozici Market Access, Public
Affairs a Pricing Manager. Do společnosti Biogen Idec nastoupila na
pozici Country Director v květnu 2010.
Michaela Hrdličková reprezentuje AIFP v mezirezortní pracovní skupině pro Age Management. Jejím
cílem je demonstrovat důležitou roli inovativních léčiv a farmaceutického průmyslu v oblasti prevence
a včasného nasazení účinné léčby, která pomůže udržet zdraví a dlouhodobou produktivitu populace
při současném snížení státních výdajů na sociální služby. Toto téma rezonuje s jednou z hlavních priorit
EFPIA obsažených ve strategickém dokumentu Health & Growth.

Lenka Poleková (leden – srpen)
2. místopředsedkyně, Celgene
Lenka Poleková se v oblasti farmaceutického průmyslu pohybuje již
od roku 1995, od roku 2001 na pozici Country Manager originálních
farmaceutických společností (Wyeth, Nycomed, Octapharma
a Celgene). Dlouhodobě se věnuje oblasti biotechnologie ve farmacii
a podpoře onkologicky nemocných pacientů.
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Jean-Philippe Duc (leden – červen)
Člen představenstva, Amgen
Jean-Philippe Duc je Country Director společnosti Amgen Czech
Republic od června 2011. V posledních třech letech zastával funkci
předsedy Kontrolní komise AIFP. Členem představenstva se stal
v listopadu 2012. Jean Philippe Duc působí ve společnosti Amgen
již od roku 2002, zastával řadu marketingových a obchodních pozic
v Amgen International Head Quarter a v Amgenu ve Francii.

John M. Raney
Člen představenstva, Pfizer
John Raney zastává od října 2011 pozici Country Manager pro Pfizer
Česká republika. Dříve zastával funkci senior regionálního ředitele
v oblasti zavedených produktů (Established products) pro Latinskou
Ameriku. Mezi lety 2010–2011 působil v obchodní jednotce Emerging
Markets Business Unit, v období 2007–2010 pracoval jako senior
ředitel obchodních operací a personální vedoucí v obchodní jednotce
Emerging Markets Business Unit.

Beata Hauser (leden – červenec)
Členka představenstva, Ipsen Pharma
Beata Hauser vstoupila do farmaceutického průmyslu v roce 1993
a následujících 12 let strávila ve společnosti GlaxoSmithKline Czech
Republic. Zde zastávala různé obchodní a medical (lékařské) pozice.
Následně působila jako ředitelka European Governmental Affairs
ve společnosti GSK v Bruselu a Itálii. Od roku 2008 zastává pozici
viceprezidentky pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti
Ipsen Pharma.

Heidrun Irschik-Hadjieff
Členka představenstva, Novartis
Heidrun Irschik-Hadjieff začínala jako Sales Manager ve společnosti
CIBA. Později měla možnost vyzkoušet si různé pozice ve společnosti
Novartis Rakousko, a to od marketingu až po management v divizích
Oftalmologie nebo Neurologie. Koncem roku 2012 se stala generální
ředitelkou společnosti Novartis s.r.o. v České republice. Má na
starosti koordinaci jednotlivých společností v rámci skupiny Novartis,
zodpovídá za vedení divize Všeobecného lékařství. Jejím prioritním
zájmem jsou vysoké etické standardy ve farmaceutickém průmyslu.
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Rok 2015 v číslech

34
zpravodajů rozesláno
celkem AIFP

707
příjemců

4

V prosinci 2015 bylo zvoleno nové
představenstvo, které bude stát
v čele AIFP po dobu příštích dvou
let, tedy do listopadu 2017. Novým
předsedou představenstva se stal
Martin Minarovič (Janssen-Cilag),
první místopředsedkyní byla zvolena
Michaela Hrdličková (Biogen) a na
postu druhé místopředsedkyně
figuruje Heidrun Irschik‑Hadjieff
(Novartis).
Dalšími
členy
představenstva jsou Daniela White
(Novo Nordisk), Monika Horníková
(GlaxoSmithKline), Miloš Živanský
(Eisai) a Rong Yang (Bayer HealthCare
Pharmaceuticals).

Aktivity asociace
zajišťuje 4-členný
výkonný tým

Daniela White
(od září 2015)

Miloš Živanský
(od září 2015)

Martin Minarovič
(od prosince 2015)

Rong Yang
(od prosince 2015)

Od roku 2015 je AIFP
na sociálních sítích

_DvoracekJakub
akademiepacientskychorganizaci
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Výkonný tým
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu je zastupována výkonným
ředitelem, kterým je od roku 2011 Jakub Dvořáček.
Jakub Dvořáček před nástupem do AIFP působil v divizi investic
agentury CzechInvest, státní příspěvkové organizaci Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, zaměřené na podporu podnikání a investic.
Zde byl zodpovědný především za příliv přímých zahraničních investic
do České republiky a správu sítě zahraničních zastoupení agentury.
Zároveň působil jako poradce ministra na Ministerstvu školství,
tělovýchovy a sportu ČR.
Před rokem 2009 zastával manažerské pozice v Charitě České republiky,
kde zodpovídal za řízení rozsáhlých osvětových kampaní, rozvojových
a humanitárních projektů po celém světě.

Jakub Dvořáček
Výkonný ředitel

Výkonný tým asociace měl v roce 2015 další členy

Zuzana Komárková
APO Project Manager
a Office Manager

Aneta Dostálová
(červenec – prosinec)
Tajemník asociace a právník

Andrea Ringelhánová
PR Manager

Aktivity asociace zajišťovali také externisté:
aa Martin Pospíšil, Project Manager
aa Martin Michalov, Project Manager
(leden – červen)
aa Vlaďka Laštůvková, Legal Assistant
aa David Kolář, Legal Assistant
(prosinec)

aa Zuzana Hanibalová, PR Assistant
(leden – srpen)
aa Markéta Černá, PR Assistant (září – prosinec)
aa Simona Blažková, Office Assistant
(leden – srpen)
aa Loan Nguyen, Office Assistant (září – prosinec)
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Etická komise
Etická komise se v roce 2015 zabývala především pravidelnou
kontrolou náhodně vybraných neintervenčních studií členských
společností AIFP, rozhodováním sporů mezi členskými společnostmi ve
věcech případných porušení Etického kodexu, interpretací a změnami
Etického kodexu i doplňováním souboru často kladených otázek
v oblasti etiky. Vedle toho aktivně řešila otázky spojené s projektem
„Transparentní spolupráce“. V září roku 2015 pak přistoupila ke
konkretizaci interpretačních pravidel týkajících se etických norem
v oblasti sponzorování cest a zasedání členskými společnostmi AIFP.

Patrik Kastner
Předseda komise

Složení komise: Martin Cikhart, Marco Forestiere, Heidrun Irschik‑Hadjieff, Eva Koňáková, Patrik Kastner, Pavel Kovář, Helena
Rösslerová, Karel Rychna, Milan Šikut, Václav Špičák, Petra Tesařová a Miloš Živanský.

Kontrolní komise
Kontrolní komise dohlížela na hospodaření asociace, na naplňování
směrnic a stanov asociace, kontrolovala zápisy z valných hromad
a předkládala doporučení představenstvu. Kontrolní komise se v roce
2015 setkala šestkrát.
Složení komise: Jiří Locker, Petr Janíček a Petr Zelený.

Jiří Locker

Pracovní skupina pro vztahy a legislativu
Cíl skupiny: Úprava legislativních podmínek v oblasti lékové politiky, především
právních předpisů upravujících pravidla pro stanovení cen a úhrad, jež by měly
vést ke zvýšení dostupnosti inovativních přípravků pro pacienty a zlepšení
podnikatelského prostředí v ČR.
Skupina pro vztahy a legislativu pod vedením
Lenky Polekové (do poloviny roku 2015)
pokračovala v roce 2015 především v tvorbě
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nové koncepce cenové a úhradové regulace léčiv
v České republice.

Skupina se také zabývala legislativními návrhy
v oblasti paralelního exportu, veřejných
zakázek, referenčního koše pro tvorbu cen
léčivých přípravků a substituce biologických
léčivých přípravků. V této souvislosti vytvořila
oficiální stanoviska AIFP v podobě pozičních
dokumentů nebo pozměňovacích návrhů.
Aktivně přistupovala k řešení problematiky
pozitivních
listů
zdravotních
pojišťoven,
dodržování zákonných lhůt Státním ústavem pro
kontrolu léčiv a způsobu odečítání obchodních
přirážek v procesu stanovení cen a úhrad. Spolu
s pracovní skupinou farmakoekonomickou

se zasadila o vytvoření pozičního dokumentu
s návrhem změn týkajících se vysoce
inovativních léčivých přípravků a iniciovala
vydání
dalšího
doporučení
Ministerstva
zdravotnictví nereferencovat ceny českých
léčivých přípravků zahraničními lékovými
agenturami z důvodu trvající umělé devizové
intervence České národní banky. V neposlední
řadě se pak podílela na zadání analýz délky
správních řízení v oblasti cen a úhrad, dopadů
nové právní úpravy, kterou s sebou nese zákon
o registru smluv, a nové judikatury týkající se
zákona o regulaci reklamy.

Členové skupiny: Alena Blechová, Markéta Budkovská, Lenka Bulejová, Anna Černá, Pavel Černý, Petr Diviš, Filip Dostál, Filip
Dvořák, Hana Dvořáková, Hana Foitová, Zbyněk Gregor, Jiří Helcl, Jiří Hladík, Pavel Holík, Michaela Hrdličková, Heidrun Irschik,
Kristýna Jašková, Pavel Karásek, Lenka Kaška, Aleš Kmínek, Jolana Kubátová, Filip Mavrov, Pavol Mazan, Mirek Patek, Pavlína
Pavlíková, Kateřina Pechová, Lucie Pomajslová, Martin Pour, Helena Rösslerová, David Skalický, Robert Sýkora, Jiří Šlesinger,
David Šmehlík, Juraj Šutovský, Jana Tvarohová, Eva Vaverková, Šárka Veselá, Magdalena Vyhnánková a Klára Zachová.

Pracovní skupina farmakoekonomická
Cíl skupiny: Zvýšit informovanost odborné veřejnosti a klíčových zúčastněných
stran o hodnotě farmaceutických inovací a nastavit transparentní podmínky
jejich vstupu do zdravotnického systému.
Pracovní skupina, vedená od června 2015
Martinem Minarovičem, se zabývala především
problematikou vysoce inovativních léčivých
přípravků. V té souvislosti iniciovala diskusi
se zástupci asociací vybraných evropských
států (Belgie, Nizozemí, Itálie, Švédsko)
o nejvhodnějších způsobech a legislativních
nástrojích pro zajištění včasného vstupu

nákladných léčivých přípravků do systému
úhrad a následně vytvořila poziční dokument
AIFP shrnující návrhy změn v procesu
stanovování cen a úhrad vysoce inovativních
léčivých přípravků. Vedle toho diskutovala
aktuální způsob úhrady léčivých přípravků
v centrové péči včetně jeho nedostatků
a rizik.

Členové skupiny: Martin Brunclík, Lenka Bulejová, Petr Diviš, Jan Doležel, Filip Dostál, Hana Dvořáková, Hana Foitová, Leoš
Fuksa, Zbyněk Gregor, Petr Hájek, Jiří Helcl, Pavel Karásek, Jiří Klimeš, Alešl Kmínek, Jolans Kubátoá, Jiří Lamka, Martin Minarovič,
Pavlína Pavlíková, Kateřina Pechová, Lucie Pomajslová, Karel Rychna, David Skalický, Robert Sýkora, David Šmehlík, Juraj
Šutovský, Jana Tvarohová, Šárka Veslá a Miloš Živanský.
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Pracovní skupina pro inovace
Cíl skupiny: Zvýšit povědomí široké veřejnosti o přínosech farmaceutických
inovací pro život pacientů, zdravotnický systém i ekonomiku ČR.
Pracovní skupinu vedla v roce 2015 Michaela
Hrdličková. Klíčovými projekty pracovní skupiny
byly Akademie pacientských organizací (APO)
a Innovative Medicines Innitiative (IMI). V roce
2015 byla vytvořená APO Správní rada, ve
které jsou zástupci pacientů, lékařů a dalších
zainteresovaných stran. Koncem dubna 2015

se konala IMA konference se zahraničním
přesahem pro podporu společného výzkumu
a vývoje nových léčiv. Pro potřeby členů
skupiny byla vytvořena brožura k problematice
stárnutí české populace, která je v souladu
se
strategickým
dokumentem
EFPIA,
Health & Grow.

Členové skupiny: Jan Cimprch, Jiří Hladík, Michaela Hrdličková, Lenka Kaška, Eva Koňáková, Radek Korbel, Pavel Kříž, Jolana
Kubátová, Filip Mavrov, Juraj Šutovský a Magdalena Vyhnánková.

Pracovní skupina medicínská
Cíl skupiny: Úprava legislativních podmínek z pohledu registrací,
farmakovigilance a klinického hodnocení, jež povede k urychlení vstupu
inovativních léčiv do zdravotnického systému v ČR.
Pracovní skupinu vedla v roce 2015 Beáta Hauser.
Skupina i nadále pokračovala v práci podle témat
jednotlivých podskupin (klinické hodnocení,

farmakovigilance a regulatory). Podskupiny se
také aktivně účastnily spolupráce a jednání se
zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Členové skupiny: Petr Abrman, Tomáš Adamec, Daniel Alexander, Ivo Apetauer, Paolo Bajcic, Marek Barger, Hana Bartošová,
Radek Běla, Olga Bernardová, Jana Blahniková, Iva Budařová, Ivan Cimprich, Jana Čačaná, Beata Čečetková, Anna Černá,
Stanislava Daňková, Daniela Davidová, Jana Doksanská, Milena Dufková, Simona Dzudza-Kováčiková, Vladimíra Filipová,
Kateřina Habrdová, Magdalena Hejrová, Jiří Hladík, Jarmila Hladíková, Mira Hojdarová, Jitka Hošťálková, Lenka Hrubišková,
Patricie Chromá, Thomas Johansson, Eva Kalíšková, Monika Knapíková, Iva Kosatíková, Petr Krokavec, Anna Křížová, Ivana
Kudynová, Libuše Kupková, Katarina Kužmová, Jarmila Léblová, Hana Macáková, Denis Majcher, Vlasta Marčanová, Stanislav
Matějek, Luboš Melichar, Rastislav Molnár, Monika Němcová, Helena Nováková, Hana Novotná, Bibiana Oktavcová, Lucie
Otčenášková, Lukáš Pachman, Marie Palkosková, Marie Pilařová, Martina Poučová, Simona Procházková, Silvia Přitasilová,
Naděžda Puskarova, Martin Rek, Zuzana Rothová, Jana Rusová, Eliška Salátová, Vladimír Sedláček, Radka Srbená, Josef Svoboda,
Zuzana Šebestová, Iva Šenkapoulová, Radka Šíchová, Olga Šípková, Beti Tanevská, Karel Tichý, Irena Trněná, Vlasta Trojanová,
Radka Troníčková, Jan Turek, Jiří Urban, Jitka Urbánková, Lenka Věčorková, Matěj Voskovec-Vaksman, Magdalena Vyoralová,
Bohumil Zlámal, Zdeněk Zmeškal a Miloš Živanský.
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Podskupina Klinické hodnocení
Pracovní podskupina pro klinické hodnocení řešila v roce 2015 především
novou studii, která analyzovala ekonomické dopady klinických studií
realizovaných v České republice v roce 2014. V té souvislosti vypracovala
novou metodiku studie a zástupci podskupiny se podíleli na přípravě tiskové
konference k tomuto tématu. V květnu 2015 vytvořila poziční dokument
AIFP v oblasti klinického hodnocení, kde zdůraznila nutnost existence
kvalitního zázemí pro realizaci jednotlivých klinických studií. Podskupina se
dále podílela na organizaci mezinárodního semináře na téma Risk-Based
Management, který se konal 13. října 2015 v Praze. V souvislosti s novou
legislativou v oblasti klinických hodnocení pak aktivně připomínkovala
návrh novely zákona o léčivech. Dále komentovala nový metodický pokyn
Státního ústavu pro kontrolu léčiv KLH-22, připravovala projekt pro tvorbu
poradny pro klinická hodnocení v České republice a diskutovala možnou
podobu návrhu jednotné smlouvy pro provádění klinického hodnocení.

Podskupina Farmakovigilance
Podskupina pro farmakovigilanci se zabývala především dopady
metodického pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv PHV-7. Diskutovala
ochranu osobních údajů při farmakovigilančních aktivitách, edukaci
zdravotnické veřejnosti o hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv
a inspekci v oblasti farmakovigilance. Aktivně také podporovala osvětovou
kampaň Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podskupina Regulatory
Pracovní podskupina Regulatory diskutovala především hlášení nežádoucích
účinků, kontrolu českých textů SPC, PIL a obalů a jednotný přístup
posuzovatelů Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zabývala se také náhradou
výdajů za odborné činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ročních
udržovacích poplatků. Aktivně také přistupovala k chystaným změnám,
které s sebou nese implementace evropské protipadělkové legislativy.
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Pracovní skupina pro transparentnost
a dodržování etických pravidel
Cíl skupiny: Podporovat šíření etických standardů obsažených v Etickém
kodexu AIFP i na společnosti stojící mimo Asociaci. Příprava implementace
iniciativy Transparentní spolupráce i mimo členské společnosti AIFP. Pracovní
skupina spolupracuje s etickými subjekty jiných organizací a také pravidelně
komunikuje s odbornými lékařskými společnostmi.
Pracovní
skupina
pro
transparentnost
a dodržování etických pravidel se v roce 2015 pod
vedením Johna Rayneho zaměřila především na
implementaci iniciativy Transparentní spolupráce.
Do agendy pracovní skupiny také patří projekt
Certifikace medicínských reprezentantů, který

významně přispívá ke kultivaci farmaceutického
prostředí v ČR. AIFP ve spolupráci s členy
pracovní skupiny připravila informační brožuru
s dotazy a odpověďmi k iniciativě Transparentní
spolupráce.

Členové skupiny: Milada Brabcová, Lucie Burešová, Vendula Knappová, Pavel Kovář, Jan Ledecký, Tereza Ošancová, Zuzana
Příborská, Silvia Přitasilová, John Raney, Eva Sovová, Jaroslav Vydlák a Miloš Živanský.

Skupina implementace
projektu Transparentní spolupráce
Cíl skupiny: Skupina byla vytvořená v roce 2014 pro účely hladké implementace
iniciativy Transparentní spolupráce u členských i nečlenských společností
asociace. Cílem skupiny je jednotný postup implementace projektu.
V roce 2015 proběhlo celkem šest setkání
členů skupiny, které pokrývaly problematiku
technického řešení iniciativy, vzájemného
sdílení know-how i komunikaci projektu. Ve
skupině DIG jsou zastoupené členské i nečlenské
společnosti AIFP. Transparentní spolupráci

bude v České republice implementovat celkem
41 farmaceutických společností. Vybraných
pravidelných setkání se účastnili i zainteresované
třetí strany, které se skupinou sdlílejí svoje knowhow.

Členové skupiny: Daniela Břišťálová, Lucie Burešová, Jana Buršíková, Michaela Cibulová, Jaroslav Černý, Stanislava Daňková,
Jana Doksanská, Helena Dolejšová, Milena Dufková, Vladimír Dvořák, Hana Foitová, Radoslav Furman, Hynek Heisig, Tomáš
Hettych, Michaela Hrdličková, Hana Hrubá, Lenka Huslarová, Petr Janíček, Pavel Jičínský, Jiří Kalousek, Radka Kejzarová, Vendula
Knappová, Vojtěch Kotrč, Pavel Kovář, Andrea Krajčiová, Petr Králíček, Dušan Křiva, Jan Ledecký, Pavlína Libusová, Jiří Locker,
Jana Mádlová, Vlasta Marčanová, Vít Marek, Jitka Mašková, Jana Maudrová, Filip Mavrov, Marcel Michenka, Monika Mojžíšová,
Alexander Myslík, Monika Němcová, Eva Obořilová, Milan Opršal, Tereza Ošancová, Vladimír Pacholík, Mirek Pátek, Lucie
Pomajslová, Jan Popluhár, Martina Poučová, Zuzana Příborská, Silvia Přitasilová, Adriana Slavíková, Radek Smítka, Romana
Smolková, Andrea Svobodová, Milan Šikut, Eliška Štrosová, Martin Vácha, Petr Vlach, Klára Zachová, Vilém Zvoníček a Miloš Živanský.
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PŘEHLED TOHO
NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO
Asociace v roce 2015 realizovala řadu aktivit směrem k laické i odborné
veřejnosti. V souladu se strategii asociace i cíli jednotlivých pracovních skupin
upozorňovala na aktuální problémy v oblasti zdravotnictví, podílela se na
návrzích možných řešení, věnovala se edukaci pacientů a podpoře inovací.

Upozornění na aktuální problémy
Problematika paralelního exportu a dostupnost inovativních léčiv pro
pacienty v ČR.
Paralelní export léčiv z ČR je dlouhodobým
problémem. Důsledkem je nedostupnost
některých léků pro pacienty v ČR. Společnou
snahou všech členů AIFP je maximální
dostupnost léčivých přípravků pro české
pacienty. Z výsledků analýzy AIFP vyplývá,
že z ČR se vyvezly léky v hodnotě 5 mld. Kč

a jednalo se o 6,3 milionu balení. Nejčastěji
vyváženými léky byly v minulém roce přípravky
k léčbě revmatické artritidy, Crohnovy choroby,
epilepsie, léky proti srážlivosti krve nebo
pálení žáhy. Velká část hojně vyvážených
léčivých přípravků, až 25 %, spadá do oblasti
onkologie.

Implementace celoevropské legislativy
Systém ověřování léků (SOL)
Od začátku roku 2019 bude podle nařízení
Evropské unie povinnost kontrolovat při
výdeji z lékárny všechny léky na předpis, zda
nejsou padělané nebo jinak problematické.
V průběhu roku 2015 proto probíhala příprava
na implementaci celoevropského projektu
systému ověřování léků (SOL), který AIFP
v České republice zastřešuje. SOL spočívá
v označení krabiček léků speciálním 2D kódem,
který umožní elektronické ověření pravosti
léku v celoevropské databázi. Účastníky

projektu budou kromě AIFP ještě Česká
asociace farmaceutických firem (ČAFF), Asociace
evropských distributorů léčiv (AEDL), Asociace
velkodistributorů léčiv (AVEL) a Česká lékárnická
komora (ČLnK). Na implementaci systému bude
dohlížet Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
V roce 2016 bude implementace pokračovat
ustanovením Národní organizace pro ověřování
léčiv, která zajistí vytvoření české části systému.
Systém bude financován výrobci léčiv, resp.
držiteli rozhodnutí o registraci.
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Podpora edukace českého pacienta
Online poradna „Znám své léky“
I v roce 2015 pomáhala online poradna Znám
své léky českým pacientům. Prostřednictvím
webových stránek jim umožňuje odhalit závažné
interakce a duplicity mezi léky, potravinami
a bylinkami, které užívají. Za 1,5 roku své
existence poradna zodpověděla přes 29 tisíc
dotazů, které odhalily více než 2 650 lékových
interakcí. Nejčastěji se týkaly kardiovaskulárního
systému, přičemž některé kombinace léků
a kontraindikace přímo ohrožovaly pacienty
na životě. Kromě toho 10 % všech dotazů
obsahovalo duplicitu léků, nejvíce z nich v léčbě
kardiovaskulárního systému.
AIFP na projektu spolupracuje se studenty
Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové, spolu s odborníky ze společnosti
Infopharm.

29 000
zodpovězených dotazů

2 650
závažných interakcí

2 780
dotazů s duplicitami

3 stupně závažné interakce

1

Je zapotřebí změnit
dávkování, je vhodné
sledovat určité laboratorní
testy, příznaky.

2

Velmi závažná léková
interakce, podání obou
léků je většinou vhodné
se vyvarovat.

3

Kontraindikace
ohrožující
život.

Nejčastější interakce
Kardiovaskulární systém

Nervový systém

Krev a krvetvorné orgány

Trávící trakt a metabolismus

Muskuloskeletární systém

Nejčastější duplicity
Kardiovaskulární systém
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Nervový systém

Trávící trakt a metabolismus

Transparentnost a dodržování etických pravidel
Přípravy projektu Transparentní spolupráce
Rok 2015 by rokem příprav iniciativy
Transparentní spolupráce. Iniciativu inovativních
farmaceutických
společností
podpořilo
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
i vedení České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Asociace připravila

platformu, na které bude zveřejnění probíhat.
Pro maximální informovanost farmaceutických
společností, třetích stran i lékařů byla připravena
brožura projektu Transparentní spolupráce
s vysvětlováním detailů převodu hodnot mezi
zainteresovanými stranami.
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Podpora vědy a výzkumu
Innovative Medicines Initiative
Innovative Medicines Initiative (IMI) vznikla v roce
2008 díky spolupráci Evropské komise a Evropské
federace farmaceutických společností a asociací
(EFPIA) s cílem napomoci urychlení výzkumu
a vývoje nových léků. Je příkladem spolupráce
veřejného a soukromého sektoru (tzv. public
private partnership – PPP). Od roku 2014 běží její
druhá fáze, IMI 2, s alokací 90 miliard korun na
podporu výzkumných projektů. Na financování
se podílí Evropská unie skrze program Horizon
2020 částkou 45 miliard, 39 miliard poskytne
EFPIA.
Prioritou IMI 2 je urychlit vývoj nové generace
vakcín, léčebných postupů a léků, jako jsou
například nová antibiotika nebo prostředky proti
Alzheimerově chorobě. Cílem je během pěti
let zajistit 30% zlepšení úspěšnosti klinických
studií prioritních léků identifikovaných Světovou
zdravotnickou organizací, klinicky ověřit koncept
imunologických, respiračních, neurologických
a neurodegenerativních chorob, dosáhnout
schválení nových diagnostických markerů pro
čtyři z těchto nemocí a vyvinout nejméně dvě
nová léčiva.

22

V roce 2015 byly vědecké týmy vyzvány
k předkládání návrhů v rámci tří výzev
IMI 2. Jejich hlavními tématy byly Alzheimerova
choroba,
biomarkery
pro
diabetická
onemocnění ledvin, záněty, systém kvantifikace
toxikologie pro zlepšení bezpečnosti nových
léků,
infekce
respiračním
syncyciálním
virem, využití big data ve zdravotnictví,
antimikrobiální rezistence a další. Významným
tématem roku 2015 byla Ebola, pro kterou
byl vypsán speciální program Ebola+. Na
začátku roku vzniklo prvních osm konsorcií
v tomto projektu, zaměřující se na vývoj
vakcín a diagnostiku. Do jednoho z osmi
konsorcií se úspěšně zapojil i výzkumný tým
z Mendelovy university v Brně z Laboratoře
metalomiky a nanotechnologií, který pracuje
pod vedením Prof. Adama.
V průběhu celého roku AIFP monitorovala
nové výzvy v rámci IMI 2. Skrze propagaci
a šíření informací o aktuálních možnostech
financování výzkumu aktivně podporovala účast
českých výzkumníků na programu.
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Konference Industry Meets Academia
AIFP zorganizovala konferenci s názvem IMI
CEE Conference: Industry Meets Academia,
která se konala 30. dubna 2015. Jednodenní
konference
se
zaměřila
na
propagaci
programu Innovative Medicines Initiative (IMI)
a informování o možnostech účasti vědeckých
týmů v projektech a výzvách. Již třetí ročník
konference byl koncipován regionálně, se
zaměřením na střední a východní Evropu.
Konference se odehrávala v prostorách Národní
technické knihovny a Institutu organické chemie
a biochemie v areálu Českého vysokého učení
technického (ČVUT) v Praze Dejvicích.

61

zástupců akademických
a vědeckých institucí

48

zástupců
průmyslu

4

15

hostů navštívilo Industry
Meets Academia

33
významných představitelů
se aktivně zúčastnilo části
pro Stakeholders

zástupců
NGOs

zástupce Senátu/
Parlamentu ČR

zástupci zahraničních sektorových asociací
jako je AIFP z Polska a Rumunska

Edukační činnost
Certifikace reprezentantů
AIFP v souvislosti se zvyšování etických standardů
ve zdravotnictví klade vysoké etické požadavky
nejen farmaceutická společnost jako celek,
ale rovněž i její jednotliví zaměstnanci. Projekt
certifikace si tak klade za cíl erudici obchodních
zástupců, a to jak v oblasti odborné, právní
a etické. Projekt si tak dlouhodobě, od roku 2013,
snaží zaručit větší transparentnost a dohled nad
kvalitou ve vztahu mezi lékařem a zástupcem
farmaceutické společnosti. Cílem je, aby
odbornou a laickou veřejností byla preskribce
vnímána jako transparentní a kvalifikované
rozhodování o předepsání konkrétního přípravku

1500
certifikovaných obchodních
reprezentantů
pacientovi, neboť volba je vedena jen a pouze
podstatou produktu samotného a zdravotními
požadavky pacienta. V roce 2015 projekt úspěšně
pokračoval a požadavky na získání certifikátu
získalo dalších 117 obchodních reprezentantů.
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Akademie pacientských organizací
Vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací se pod hlavičkou
AIFP úspěšně rozvíjí už od roku 2012. V českém prostředí zůstává jediným
uceleným programem, kde mohou zástupci pacientských organizací
získat znalosti, které jim umožní fungovat nezávisle a efektivně.
Ročník 2015 se setkal s nevídaným zájmem. Počet účastníků oproti
loňskému roku vzrostl o 14 a projektu se účastnilo celkem 71
organizací, tedy více než dvojnásobek oproti prvnímu ročníku. V rámci
24 celodenních seminářů získali jejich zástupci informace a praktické
dovednosti v oblasti managementu, fundraisingu, legislativy, dotací
z evropských fondů, komunikace a vyjednávání nebo práce se
sociálními sítěmi. Aby v této oblasti ani samotná APO nezůstala
pozadu a mohla snadněji informovat o novinkách a setkáních, vznikl
v červnu 2015 facebookový profil akademie (www.facebook.com/
akademiepacientskychorganizaci).
Program Akademie pacientských organizací se v roce 2015 rozrostl
o novinku v podobě letní školy. Zástupci pacientských organizací se
v rámci jednodenní akce setkali s představiteli českých lékařských
společností a Ministerstva zdravotnictví. Cílem bylo sblížit všechny strany
a usnadnit navázání vzájemné spolupráce. Na podzim pak akademie
vyvrcholila setkáním APO Alumni na Britské ambasádě v Praze.
Speciálním hostem byla předsedkyně Evropského pacientského fóra,
Nicola Bedlington, která promluvila o významu pacientských organizací
pro systém zdravotní péče. Pozvání přijala i Lenka Teska Arnoštová,
náměstkyně ministra.
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24
seminářů

71
pacientských
organizací

93%
spokojenost
účastníků

KONTAKTNÍ
A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
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186 00 Praha 8

+420 224 832 553

www.aifp.cz

Datum založení: 24. listopadu 1993
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
IČ: 70970173
DIČ: CZ70970173
Zapsaná u Magistrátu hlavního města Prahy,
odbor živnostenský a občanskoprávní pod reg. č. 99/98.

FINANČNÍ ROZVAHA
Výsledkem hospodaření AIFP za rok 2015 je zisk ve výši 467 256,00 Kč. Tento
zisk bude převeden na účet zisku a ztrát minulých let. Rozhodnutí o převedení
tohoto zisku bylo odsouhlaseno na zasedání valné hromady AIFP.
Asociace
je
neziskovou
organizací,
její
financování je plně hrazeno z příspěvků
členských společností. Roční rozpočet asociace
je 16 mil. Kč. Polovina výdajů je mandatorní,
jde na běžný provoz a chod asociace, platy
zaměstnanců, pronájem kanceláří atd. Druhá
polovina je vázaná na aktivity asociace
a
na
činnosti
jednotlivých
pracovních
skupin, jsou to analýzy, studie a právní
služby, propagace společných výzkumných

programů a projekty AIFP. Nedílnou součásti
práce AIFP je i tvorba edukačních materiálů
www.aifp.cz/cs/aktuality/brozury. Významná část
financí (10 %) jde na členství asociace v evropské
asociaci EFPIA v Unii zaměstnavatelských svazů,
Svazu průmyslu. Rozpočet AIFP schvaluje valná
hromada AIFP, nadpoloviční většinou hlasů.
Dílčí projekty schvaluje nadpoloviční většinou
hlasů představenstvo. Rozpočet, stanovy a Etický
kodex vždy schvaluje valná hromada AIFP.

Součástí výroční zprávy je výrok auditora.
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VÝROK AUDITORA
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanční situace zájmového sdružení Asociace inovativního farmaceutického průmyslu,
IBC Pobřežní 3, Praha 8 IČO 70970173 k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku
hospodaření za rok 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost
výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán sdružení Asociace inovativního farmaceutického
průmyslu, Praha 8. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu
výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve
výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni,
že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
AUDIT IB, spol. s r. o. č. oprávnění 146,
Janovského 12, 170 00 Praha 7
Odpovědný auditor:
Ing. Ivana Podhráská, č. oprávnění 564
V Praze dne 21. 4. 2016
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