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Vážené kolegyně a kolegové, 

rok 2019 se nesl ve znamení konsensu a pozitivních transformací. Nadále se nám daří vést dialog s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR, Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), zdravotními pojišťovnami i odbornými společnostmi. 
Pozice Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se za minulý rok z hlediska percepce našich partnerů 
zase posunula o notný kus kupředu. 

Zrychlují se procesy na SÚKL, rozvíjí se konstruktivní komunikace s VZP i Svazem zdravotních pojišťoven a ve spolu-
práci s odbornými společnostmi a našimi členy jsme nalezli nový způsob vyvážené dostupnosti metodiky paragrafu 
16, zlepšila se také dostupnost centrových léků. Během práce na legislativě bylo dosaženo klíčové shody týkající 
se dostupnosti u obtížně zaměnitelných nebo nezaměnitelných léčivých přípravků a vstupu inovativních léčiv do 
systému, a to vytvořením nové cesty pro tzv. Orphan drugs nebo pomocí modifikace vstupu tzv. vysoce inova-
tivních léčivých přípravků (VILP). Asociace zaváděním standardů etiky a transparentnosti nadále přispívá ke kultivaci 
prostředí a vzdělává pacientské organizace, které jsou nezbytnou součástí moderního zdravotnictví.

Členské společnosti Asociace Inovativního farmaceutického průmyslu se spojily, aby mohla vzniknout unikátní studie 
Inovace pro život, která mapuje dopady inovativní léčby v klíčových terapeutických oblastech za poslední roky. Na 
studii můžeme zřetelně vidět, jak díky našim krokům v posledních letech vzrůstá dostupnost péče, prodlužuje se 
délka a zlepšuje se kvalita života českých pacientů napříč diagnózami. Ze studie jednoznačně vyplývá, že inovativní 
léčiva jsou přidanou hodnotou i pro sociální a zdravotní systémy ČR.

Rok 2019 byl pro pacienty, co se týká dostupnosti léků, velkým posunem, ale na dalším zlepšení přístupu k inova-
tivním léčivům musíme dále pracovat. Díky spolupráci AIFP, jejích pracovních skupin a zapojení všech subjektů, jichž 
se problematika týká a které vnímají slabá místa systému, jsme dosáhli souhlasu k prosazení potřebných změn ve 
zdravotnictví. Klíčovým faktorem je nyní čas. 

Rok 2019 byl významným rokem i z hlediska vstupu nových členských společností AIFP, novými členy se staly 
společnosti Gilead a Vertex. Věříme, že se nám dosaženou ochotu všech partnerů ve zdravotnictví podaří co nejdříve 
transformovat v transparentnější, spravedlivější a otevřenější zdravotnický systém, z něhož budou profitovat jak 
farmaceutický průmysl, tak i poskytovatelé a plátci zdravotní péče, ale především čeští pacienti.  

MUDr. Martin Minarovič
Předseda představenstva AIFP,  

Managing Director pro Českou a Slovenskou 
republiku společnosti Janssen

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.
Výkonný ředitel AIFP

ÚVODNÍ SLOVO
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FARMACEUTICKÝ TRH 2019
Vývoj farmaceutického trhu 1

Celková hodnota2 českého farmaceutického trhu (bez distribučních/lékárenských marží a DPH) dosáhla v roce 2019 
77 257,94 mil. Kč, což představuje nárůst o 6,85 % ve srovnání s rokem 2018. Finanční růst překročil jednotkový růst 
(-1,96 %) i růst v definovaných denních dávkách (+1,22 %).

Většina léčiv (ve finančním vyjádření 90,45 %) byla na předpis. Následující obrázek ukazuje vývoj českého farmaceu-
tického trhu za posledních 5 let v mil. Kč (bez marží a DPH).

1 Distribuce léčiv v České republice 2019; dostupné na http://www.sukl.cz/hodnoceni-distribuovanych-lecivych-pripravku-za-rok-2019F
2 Všechny uvedené hodnoty jsou bez marží a DPH. Hodnoty nezohledňují slevové programy (confidence scheme a/nebo patient access scheme). 

Největší podíl léčiv patří do ATC skupiny „L“ (25,0 %), následuje skupina „A“ (11,9 %), „N“ (9,9 %) a skupina „B“ (9,8 %). 
Rozdělení trhu mezi skupiny ATC je uvedeno níže.

Vývoj českého farmaceutického trhu 2015–2019 (v mil. Kč)

Rozdělení trhu podle ATC skupin (2019)
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3  Přehled správních řízení; dostupný na www.sukl.cz

Při srovnání roku 2019 s rokem 2018 vzrostly ATC sku-
piny „S“, „J“ a „L“ výrazně nad celkový růst trhu (≥ 10 %). 

Přípravky „S“ rostou ve srovnání 
s celkovým trhem rychleji 
(13,6 % oproti 6,85 %).

* Údaje za rok 2019 vycházejí  

 z dostupných dat za leden až září 2019.

10 nejprodávanějších látek v roce 2019 
(bez marží a DPH, v mil. Kč)

Nejprodávanějšími látkami jsou adalimumab, následu-
je nivolumab a koagulační faktor VII. Na následujícím 
obrázku je uvedeno 10 hlavních látek (bez marží, DPH 
a slev za důvěru). Těchto 10 nejlépe prodávaných látek 
představuje asi 11 % celkového farmaceutického trhu.

Přípravky používané v „centrech excelence“ (s označením „S“)

Několik přípravků je hrazeno pouze ve specializovaných centrech (s označením „S“). Podíl těchto přípravků každo-
ročně roste. Následující obrázek ukazuje prodej těchto přípravků od roku 2015 do roku 2019 (včetně marží a DPH).

Inovativní přípravky, které jsou od roku 2019 hrazeny 3 

V průběhu roku 2019 získalo 30 inovativních přípravků rozhodnutí o dočasné nebo trvalé úhradě; 9 z nich (30 %) jako 
léky na vzácná onemocnění (orphan).

Prodej přípravků „S” 2015–2019 (v mil. Kč)

Meziroční růst v ATC skupinách 
a růst celkového trhu
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INOVACE PRO ŽIVOT

INOVATIVNÍ LÉČBA MÁ VÝZNAMNÝ DOPAD 
NA SPOLEČNOST

„NA LÉČIVA NEMŮŽEME NAHLÍŽET JEN JAKO NA JEDNORÁZOVÝ 

VÝDAJ ,  ALE SPÍŠE JAKO NA INVESTICI .  KLÍČOVÝ JE REÁLNÝ POHLED 

NA CELKOVÉ SPEKTRUM NÁKLADŮ, A TO NEJEN V OBLASTI 

ZDRAVOTNICTVÍ ,  ALE PŘEDEVŠÍM V OBLASTI  SOCIÁLNÍHO ROZPOČTU 

ČI  DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ.” 

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., 
výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Aktivity členů Asociace inovativního farmaceutického průmyslu přispívají k růstu hrubého domácího produktu 
a podporují zaměstnanost. Farmaceutiské společnosti prostřednictvím širokého spektra svých aktivit pomáhají 
ulehčit rozpočtům nemocnic i pojišťoven. Unikátní studie Inovace pro život mapuje dopady inovativní léčby 
na pacienta, zdravotní a sociální systémy i ekonomiku ČR.

Uplatňování inovací ve farmaceutickém průmyslu, včetně inovativních lékařských postupů, se zásadním způsobem 
projevuje na zdraví obyvatelstva. Cílem této studie je znázornit přidanou hodnotu inovativní léčby a moderních léčiv 
ze tří hlavních hledisek: 

Ekonomické dopady inovativního farmaceutického průmyslu jsou ilustrovány na hospodářství ČR jako celku. 
Na demografické a společenské důsledky je poukazováno prostřednictvím 9 vybraných terapeutických oblastí: 

• Diabetes II. typu
• Rakovina prostaty
• Rakovina prsu
• Rakovina tlustého střeva a konečníku
• Chronická myeloidní leukémie

• Chronická obstrukční plicní nemoc
• Revmatoidní artritida
• Roztroušená skleróza
• Idiopatické střevní záněty

Ekonomická přidaná hodnota 
inovativních farmaceutických 
společností v České republice. 

Přidaná hodnota inovativních 
léčebných metod a léčiv pro 
demografický vývoj.

Přidaná hodnota společensko-
finanční díky zvýšené kvalitě 
života pacientů.
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ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI AIFP GENERUJÍ PŘÍNOSY 
PRO ZÚČASTNĚNÉ STRANY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Členské 
společnosti AIFP

Nemocnice Státní ústav pro kontrolu 
léčiv (SÚKL)

Plátci (zdravotní 
pojišťovny)

Inovativní aktivity mají vliv i na další stakeholdery, jako jsou nemocnice, pojišťovny či Státní ústav pro 
kontrolu léčiv (SÚKL). 

Náklady, slevy i  ostatní podpůrná opatření inovativních farmaceutických firem ve  spojitosti s  jejich činnostmi 
představují významný zdroj financování českých nemocnic a zdravotnictví.

VZP

Finanční prostředky a slevy 
poskytované členskými 
společnostmi AIFP 
tvoří významnou část 
financování českého 
systému zdravotnictví.

2,5 mld. Kč z celkového 
rozpočtu nemocnic 
ušetřeno díky slevám 

a léčivům poskytnutým 
v rámci klinických hodnocení

+
roční platy pro více než 
920 lékařů díky platbám 
za provedení klinického 

hodnocení.

91 mil. Kč v roce 2018, 
tj. celkové náklady spojené 

se zaměstnanci a koupí 
majetku.

Slevy ve výši 3,7 mld. Kč,  
což představuje celkové 
náklady největší české 

zdravotní pojišťovny 
na pacienty s rakovinou prsu, 

HIV a idiopatickými 
střevními záněty.
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INOVACE PRO ŽIVOT
DOPAD ČINNOSTI ČLENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 
AIFP NA ČESKOU EKONOMIKU ZA POSLEDNÍ 
DEKÁDU VZROSTL

2,2 2,4

25

2 300 6 600+

42

+10 %

+70 %

2,8 ×

2009 2018

Ekonomický multiplikátor

Celkový obrat (v mld. Kč)

Tvorba přímých pracovních míst

Činnost členských společností AIFP se 
vyvíjela spolu s českou ekonomikou – 
zvýšil se podíl aktivit s vyšší přidanou 
hodnotou a záběrem (např. centra 
sdílených služeb v Praze).

Celkový podíl členských společností 
AIFP na indukovaných obratech v ČR 
se téměř zdvojnásobil. Přestože 
kvantitativně jde o relativně malý 
hospodářský efekt, kvalitativní 
dopady inovativního farmaceu-
tického průmyslu mají nezpochyb-
nitelný přínos.

Počet přímých pracovních míst 
vytvářených členskými společnostmi 
AIFP rapidně vzrostl. Značná část 
příslušných zaměstnanců má 
vysokoškolské vzdělání a odborné 
dovednosti a znalosti. 

Farmaceutický průmysl překonal ostatní odvětví s obdobným multiplikátorem, mimo jiné chemický průmysl 
a výrobu počítačů a elektroniky, jež během stejného časového období stagnovala.

Zdroj: Studie EY, AIFP: Dopad inovativního farmaceutického průmyslu na hospodářství a zaměstnanost v ČR (2010, 2019)
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Multiplikační efekt farmaceutického průmyslu má hodnotou 2,4. Každá koruna utracená inovativními farma-
ceutickými společnostmi tak v národní ekonomice generuje další 2,4 koruny. Přínos inovativního farmaceutického 
průmyslu je tak srovnatelný s oblastí informačních technologií (koeficient 2,3), výroby chemikálií (koeficient 2,5), či 
telekomunikací (koeficient 2,1). 

ČINNOST ČLENŮ AIFP PŘISPÍVÁ DÍKY VYSOKÉMU 
MULTIPLIKÁTORU (2,4) K HOSPODÁŘSKÉMU 
ROZVOJI V ČR ČÁSTKOU 42 MLD. KČ

Ekonomický multiplikátor 
ilustrující poměr vstupů 
a výstupů je standar-
dizovaným ukazatelem 
hospodářského dopadu 
odvětví. Hodnota eko-
nomického multiplikátoru 
členských společností AIFP 
činí 2,4. Řadí je tak mezi 
poměrně efektivní sektory. 
Na základě dané veličiny lze 
zhodnotit efekt investic 
do příslušného odvětví. 

Porovnání ekonomických multiplikačních účinků s dalšími odvětvími v České republice

„HOSPODÁŘSKÝ DOPAD INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO 

PRŮMYSLU SE MEZI LETY 2010 A 2018 VÝRAZNĚ ZVÝŠIL,  POKUD JDE 

O PŘÍSPĚVEK K HDP I  ZAMĚSTNANOSTI .  PRŮMYSL SVÝMI AKTIVITAMI 

A INVESTICEMI GENERUJE OBRAT V CELKOVÉ VÝŠI  42 MILIARD KORUN 

S RELATIVNĚ VYSOKÝM MULTIPLIKAČNÍM EFEKTEM.“  

Ing. Miroslav Zámečník, makroekonom a bývalý člen 
Národní ekonomické rady vlády (NERV) 

Činnosti a investice členských 
společností AIFP mají na 
hospodářství ČR 2,4 × vyšší 
dopad než jsou jejich přímé 
celkové výdaje.

Inovativní 
farmaceutická 
společnost v ČR

42 mld. 
Kč

Výroba chemikálií 2,5

2,1Telekomunikace

Výroba počítačů, elektroniky 
a optických strojů a zařízení 2,3

2,2Architektonické 
a inženýrské služby

4,3Finanční služby

2,4Farmaceutický průmysl
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Zdroj: Studie EY, AIFP: Dopad inovativního farmaceutického průmyslu na hospodářství a zaměstnanost v ČR (2019)

Inovativní farmaceutický průmysl vytváří přibližně 14 000 pracovních míst a další stále přibývají. Z toho je více 
než 7 000 přímých pracovních míst, dalších 7 000 je nepřímých (zaměstnanci dodavatelů členských společností 
AIFP) a indukovaných (pracovní pozice vytvářené na základě výdajů přímých, nepřímých a státních zaměstnanců). 
Rozšiřuje se tak okruh dodavatelů členských společností AIFP, kteří díky spolupráci mohou financovat své činnosti 
a platit zaměstnance v sektoru přepravy, marketingu či IT.  

Prodej inovativních farmaceutických výrobků dále přispěl 
k tvorbě 2  070–2  280 pracovních míst pro lékárníky 
a zaměstnance farmaceutických distributorů.

INOVACE PRO ŽIVOT

ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI AIFP 
PŘÍMO A NEPŘÍMO ZAMĚSTNÁVAJÍ 
PŘIBLIŽNĚ 14 000 LIDÍ

V roce 2018 zaměstnávaly členské společnosti AIFP 13 570–14 500 pracovníků 
v rámci české ekonomiky.

6 600–7 000 
zaměstnanců

2 470–2 700 
zaměstnanců

4 500–4 800 
zaměstnanců

Přímí zaměstnanci (včetně center sdílených služeb)
Zaměstnanci přímo zaměstnaní místním, nebo regionálním subjektem členské 
společnosti AIFP. Primárním místem výkonu práce je Česká republika. Přímí 
zaměstnanci jsou zpravidla vysoce kvalifikovaní a mají vysokoškolské vzdělání.

Nepřímí zaměstnanci
Nepřímí zaměstnanci jsou zaměstnáni dodavateli členských společností AIFP. Patří 
sem např. zaměstnanci poskytovatelů přepravních, marketingových, poradenských, 
IT a ostatních služeb.

Indukovaní zaměstnanci
Indukované pracovní pozice jsou vytvářeny na základě výdajů přímých, nepřímých 
a státních zaměstnanců. Související mzdové náklady zprostředkovaně hradí členské 
společnosti AIFP.

Přímí zaměstnanci

Nepřímí zaměstnanci

Indukovaní zaměstnanci

Zaměstnanost
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EKONOMICKÁ PRODUKCE ČLENŮ AIFP 
SE OD ROKU 2010 TÉMĚŘ ZDVOJNÁSOBILA

NÁKLADY ČLENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ AIFP 
PŘESAHUJÍ 17 MLD. KČ JEN V ČR

Farmaceutický průmysl má potenciál pohánět růst české ekonomiky dvojnásobným tempem oproti růstu nominál-
ního HDP. Transformace sektoru z výrobních a marketingových činností na výzkum a vývoj by mohla sloužit jako palivo 
pro další růst průmyslu.

Náklady vynaložené členskými společnostmi AIFP v ČR v roce 2018

Náklady na zaměstnance 7,3 mld. Kč

Služby 3 mld. Kč

Odvody státu 3,1 mld. Kč

Marketing a prodej 1,3 mld. Kč

Ostatní náklady 3 mld. Kč

2018

ostatní odvětví * 

členské společnosti AIFP60

30

0

42

26

Indukovaný obrat celého farmaceutického průmyslu v ČR (v mld. CZK)

* Hodnoty pro zbytek farmaceutického 
průmyslu byly odvozeny ze studie EY, 
AIFP: Dopad inovativního farmaceutického 
průmyslu na hospodářství a zaměstnanost 
v ČR (2010) a Světové databáze vstupů 
a výstupů (2016)

Celkové náklady 
vynaložené 

v ČR v roce 2018  
dosahovaly 
17,7 mld. Kč

Uvedená suma se promítla do eko-
nomiky a vytvořila dodatečný obrat 
s celkovým efektem v České republice 
ve výši 42 mld. Kč. 

2010

25

20,5
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INOVACE PRO ŽIVOT
POTENCIÁL DALŠÍHO RŮSTU: 4,4 MILIARDY USD 

INVESTICE FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ 
SE ZAMĚŘUJÍ SPÍŠE NA JINÉ OBLASTI NEŽ R&D

Potenciál inovativního farmaceutického průmyslu není v České republice dostatečně saturován. Chybí mimo jiné 
odpovídající regulatorní podmínky i potřebné investice do vědy a výzkumu. Stojíme tak před limity, jež brání zvýšené 
ekonomické efektivitě, včasnému vstupu léčivých přípravků i dalšímu rozvoji segmentu, který má významný dopad 
na zdraví populace a národní hospodářství ČR.  

Přímé investice do farmaceutického výzkumu a vývoje představují 2,38 % z celkových výdajů na výzkum 
a vývoj v ČR, zatímco v Polsku jde o 7,29 %, v Maďarsku o 13,33 % a ve Švýcarsku dokonce o 31,45 %. Rozvoj zdravotní 
péče, včetně produktů inovativní farmacie, přináší úspory ve všech ostatních segmentech péče. 

„POKUD BY FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL DOSÁHL STEJNÉHO STUPNĚ 

ROZVOJE,  JAKÝ JE V TĚCHTO STÁTECH, MOHLO BY NÁRODNÍ HDP 

VZRŮST O DALŠÍ  4,4 MILIARDY AMERICKÝCH DOLARŮ.“  

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., 
výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

V ČR probíhá ve  farmaceutickém průmyslu rozsáhlá 
investiční činnost (např. MSD  IT Hub v Praze, Centrum 
sdílených služeb Novartis). České investice do farmacie 
jsou však relativně nízké v poměru k HDP.

Český farmaceutický 
průmysl
• 17 900 zaměstnanců
• < 2 % veškerého exportu  
 země
• Dominance zahraničních  
 firem
• Složitá státní regulace 
 stanovování cen
• Komplexní marketingová    
 regulace
• Relativně nízká domácí 
 poptávka po léčivech

Švýcarský farmaceutický 
průmysl
• 44 200 zaměstnanců
• 38 % veškerého exportu
• Soustředěn v Basileji 
 a okolí
• Spolupráce mezi 
 farmaceutickými podniky    
 a akademickou obcí
• Daňové pobídky 
 pro začínající podniky, 
 včetně farmaceutických
• Rychlý postup   
 uvolňování nových léků* Poslední dostupná data

ČR Rakousko Maďarsko Polsko Švýcarsko

Investice do výzkumu a vývoje 
vyjádřené % HDP Přehled klíčových údajů o inovativním 

farmaceutickém průmyslu v České 
republice a Švýcarsku:

Celkové výdaje na výzkum a vývoj

Investice do výzkumu a vývoje 
ve farmaceutickém průmyslu

vs.

1,7 %

3,1 %

1,2 %
1,0 %

3,4 % * 

0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,1 %

1,1 %
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POČET KLINICKÝCH HODNOCENÍ DLOUHODOBĚ 
KLESÁ A UPŘEDNOSTŇUJE SE REALIZACE 
POZDĚJŠÍCH FÁZÍ

Česká republika zaostává také v počtu nově zahájených klinických studiích. Mezi roky 2015 a 2017 došlo 
k poklesu nových studií z 81 na 67. Česká republika nevyužívá veškerý potenciál existující infrastruktury vědy a výz-
kumu. 

1

2

Pokles počtu nových 
klinických hodnocení

Přestože regionální a mateřské společnosti 
v některých případech zahajují klinická hod-
nocení v ČR, aniž by o tom místní pobočky 
informovaly, počty klinických hodnocení 
prováděných a iniciovaných místními ino-
vativními farmaceutickými společnostmi 
klesly.

Zastoupení klinických hodnocení 
realizovaných ve fázi 3 v ČR bylo v roce 2017 
výraznější než v roce 2015. Celkově podíl 
provádění fáze 3 stoupá, přičemž od realizací 
fáze 2 se u nás postupně upouští. 

Počet nově zahájených klinických hodnocení iniciovaných místními 
farmaceutickými společnostmi klesl z 81 v roce 2015 na 67 v roce 
2017.

18 22

2015 2017

382 429

81 67

21 % 15,6 %

Fáze 1 a 2 vyžadují infrastrukturu pro primární výzkum. Naopak 
v pozdějších fázích (3 a 4) není daná infrastruktura do značné míry 
vyžadována.

Zaměření 
na pozdější fáze

Počet členských společností AIFP 
provádějících klinická hodnocení

Celkový počet klinických hodnocení

Nová klinická hodnocení

Podíl nových klinických hodnocení

4

7

74

54

260

307

35

35

9

25

2015

2017

Počet klinických hodnocení dle fáze výzkumu

Fáze I Fáze II Fáze III Fáze IV Nespecifikováno
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INOVACE PRO ŽIVOT
ZAMĚŘENÍ KLINICKÝCH HODNOCENÍ SE NEMĚNÍ 
A ZAHRNUJE OBLASTI ZÁSADNÍ PRO PACIENTY

NEJČASTĚJŠÍ KATEGORIE KLINICKÝCH 
HODNOCENÍ V ČR PODLE POČTU ZÚČASTNĚNÝCH 
PACIENTŮ 

3

Počet pacientů zapojených do klinických 
hodnocení klesl. 
Většina studií probíhala v oboru onkologie. 
Nejvíce pacientů participovalo v léčebných 
oblastech kardiologie a endokrinologie. 

Kardiologie

Neurologie

Onkologie

Endokrinologie

Těžištěm klinických hodnocení prováděných v ČR zůstávají oblasti 
onkologie, kardiologie a endokrinologie.

Studie se dlouhodobě 
soustřeďují na zásadní 
terapeutické oblasti

2015 2017

26 278

7 180

2 887

1 774

1 703

545

225

467

198

21 530

2 338 2 503

Pacientů

Pacientů

Pacientů

Pacientů

Pacientů

Výzkumných týmů

Výzkumných týmů

Výzkumných týmů

Výzkumných týmů

Výzkumných týmů

Kardiologie Onkologie

Neurologie Endokrinologie
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KLINICKÁ HODNOCENÍ JSOU ZNAČNÝM 
FINANČNÍM PŘÍNOSEM PRO NEMOCNICE 
A ZDRAVOTNICTVÍ

4

5

Náklady na klinická 
hodnocení ve výši 
1,6 mld. Kč

Náklady na alternativní 
léčbu ve výši 1 mld. Kč

Celkové náklady na klinická hodnocení dosa-
hují sumy ročních platů přibližně 690 lékařů. 
Ve srovnání s rokem 2015 dané výdaje 
poklesly o 150 mil. Kč.

Ušetřené náklady na alternativní léčbu 
představují 0,4 %–0,8 % veškerých výdajů 
pojišťoven na léčbu za rok 2017. 
Ve srovnání s rokem 2015 se alternativní 
náklady zvýšily zhruba o 40 %.

900 mil. Kč – 1 mld. Kč
=

0,4 %–0,8 % celkových 
nákladů na léčbu

Náklady místních farmaceutických společností týkající se provádění 
klinických hodnocení činily za rok 2017 celkem 1,6 mld. Kč. 

Úspory pro poplatníky dané účastí pacientů na klinických hodno-
ceních, resp. zajištěním dodávek léčiv, obnášely v roce 2017 částku 
900 mil. až 1 mld. Kč. 

2015 2017

1,8 mld. Kč 1,6 mld. Kč
Celkové náklady 
na klin. hodnocení

100 mil. Kč 75 mil. Kč
Průměrné náklady 
na členskou společnost
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INOVACE PRO ŽIVOT
9 TERAPEUTICKÝCH OBLASTÍ 
Studie Inovace pro život se zaměřila na 9 terapeutických oblastí, jež zachycují výzvy a ilustrují vývoj a pokrok inova-
tivní léčby s kvantifikovatelnými dopady. Vybraná onemocnění byla definována na základě přesně daných kritérií. 
Jedná se většinou o oblasti s relativně vysokou nemocností, prevalencí a incidencí v České republice. Více informací 
najdete na www.inovaceprozivot.cz.
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Inovace pro život

27 000+
ZACHRÁNĚNÝCH LET ŽIVOTA 
v 5 terapeutických oblastech (2012–2017).

74,9 %
PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU 
SKLERÓZOU LÉČENÝCH 
BIOLOGICKOU TERAPIÍ 
(mladších 65 let), kteří byli v roce 2018 
schopni pracovat.

5 mld. Kč
UŠETŘENÉ FINANCE v důsledku nižší 
potřeby invalidních důchodů i kratších pobytů 
v nemocnici v devíti terapeutických oblastech.

17 p.b.
POKLES PŘÍPADŮ  CHRONICKÉ 
MYELOIDNÍ LEUKÉMIE  jako primární 
příčiny úmrtí (srovnání období 2002–2006 
a 2012–2016, poslední dostupná data).

Informace vycházejí ze studie Inovace pro život, jež mapuje přínosy 
inovativních léčiv pro zdravotní a sociální systém v České republice. 
Spoluautorem studie je společnost EY. 

Více na WWW.INOVACEPROZIVOT.CZ 

Přínosy inovativních léčiv v České republice:

• Pomáhají snižovat náklady zdravotního i sociálního systému.

• Stojí za prodloužením a zkvalitněním života tisíců pacientů.

• Jsou investicí, která se dlouhodobě vyplatí.

ÚSPĚCHY INOVATIVNÍCH LÉČIV

TERAPEUTICKÉ OBLASTI

...a mnohé 
další.

Prodloužení 
délky života

Zvýšení 
úspěšnosti 

léčby

Zkrácení délky 
a množství 

hospitalizací

 Zvýšení 
produktivity 

práce pacientů

 Snížení výdajů 
na invalidní 

důchody

Zlepšení kvality 
života

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

560 mil. Kč
MIN. UŠETŘENÉ NÁKLADY
Díky kratší hospitalizaci a úsporám 
na invalidních důchodech.

399 mil. Kč
MIN. UŠETŘENÉ NÁKLADY
Dopad nižších vyplácených 
invalidních důchodů.

53,5 %     74,9 %
PRÁCESCHOPNOST
Práceschopnost je nyní 
srovnatelná s běžnou populací 
(77 % Čechů od 15 do 64 let je 
ekonomicky aktivních).

22,7 dnů     10 dnů
PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Průměrná délka pracovní 
neschopnosti se snížila a zvýšila 
se produktivita práce.

2013 2018

CHRONICKÁ 
MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

KARCINOM PRSU

1,52 mld. Kč
ÚSPORY NA INV. DŮCHODECH
spojené se zhoubným nádorem 
prsu od roku 2010.

PREVALENCE VS. HOSPITALIZACE
  634   83

  877  64

   +8 let
DELŠÍ ŽIVOT
Pacienti s tímto 
onemocněním žijí 
průměrně o 8 let déle 
než před 10 lety.Poslední dostupná data.

   +5 let
DELŠÍ ŽIVOT
Pacienti s karcinomem 
prsu (všech stadií) žijí 
průměrně o 5 let déle.

2009

2016
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KARCINOM TLUSTÉHO STŘEVA 
A KONEČNÍKU

KARCINOM PROSTATY

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ 
PLICNÍ NEMOC

DIABETES 2. TYPU

LIDSKÝ PAPILOMAVIRUSIDIOPATICKÉ 
STŘEVNÍ ZÁNĚTY

486 mil. Kč
UŠETŘENÉ PROSTŘEDKY
na vyplácených invalidních 
důchodech.

112 mil. Kč
POKLES NÁKLADŮ
na invalidních důchodech.

AŽ 90%      
ÚČINNOST OČKOVÁNÍ

1,7 mld. Kč
MIN. UŠETŘENÉ NÁKLADY
Na důchodech a díky sníženým 
nákladům na hospitalizace.

2 530     5 689
PACIENTŮ LÉČENO 
V CENTRECH
(K50+K51)

171,7 mil. Kč
MIN. UŠETŘENÉ NÁKLADY
na invalidních důchodech 
u pacientů trpících diabetem II.

KARDIOLOGIE

7 180 
PACIENTŮ

NEUROLOGIE

2 887 
PACIENTŮ

ONKOLOGIE

1 774 
PACIENTŮ

ENDOKRINOLOGIE

1 703
PACIENTŮ

OČEKÁVANÁ DÉLKA ŽIVOTA
pacientů trpících CHOPN 
se přibližuje hodnotě u běžné 
populace.

OČEKÁVANÁ DÉLKA ŽIVOTA
pacientů se přibližuje hodnotě 
u běžné populace.

   28 406
SNÍŽEN POČET 
HOSPITALIZOVANÝCH 
PACIENTŮ

   +4 roky
DELŠÍ ŽIVOT
Pacienti (věk 50+) 
s tímto onemocněním 
žijí průměrně o 4 roky 
déle než před 10 lety.

   +7 let
DELŠÍ ŽIVOT
Pacienti s tímto 
onemocněním (všech 
stadií) žijí průměrně 
o 7 let déle.

2012 2018

   63,7 %
PROOČKOVANOST
Pokles proočkovanosti 
v ČR.

Informace vycházejí ze studie Inovace pro život, jež mapuje přínosy 
inovativních léčiv pro zdravotní a sociální systém v České republice. 
Spoluautorem studie je společnost EY. 

Více na WWW.INOVACEPROZIVOT.CZ 

Členské 
společnosti

Státní ústav 
pro kontrolu léčiv

4,3 mld. Kč 
představují slevy, 
finanční podporu 

a hrazené náklady 
klinického hodnocení 

i alternativní léčby

Významná část 
financování českého 

systému zdravotnictví

3,7 mld. Kč 
výše poskytovaných 

slev členy AIFP

91 mil. Kč 
uhrazené roční 

regulační poplatky 
členů AIFP

Nemocnice
Plátci 

(zdrav. pojišťovny)

H VZPSÚKL

PŘÍNOSY PRO ZÚČASTNĚNÉ STRANY 
VE ZDRAVOTNICTVÍ
Náklady, slevy i ostatní podpůrná opatření členů AIFP 
ve spojitosti s jejich činnostmi představují významný zdroj 
financování českých nemocnic i plátců zdravotní péče.

BUDOUCNOST INOVACÍ

Je třeba maximálně uplatňovat nové metody 
a inovativní léky ke zlepšení života pacientů.

Je nutné usnadnit vstup inovativních 
léčiv do systému v České republice 
(co možná nejrychlejší stanovení ceny a úhrady).

Je důležité zlepšit regulatorní prostředí, 
podporovat lokální centra výzkumu a vývoje a usnadnit 
farmaceutický výzkum a vývoj v České republice.

KLINICKÁ HODNOCENÍ ČLENŮ AIFP V ČR

ZAMĚŘENÍ

POČET NOVÝCH HODNOCENÍ KLESÁ

HODNOCENÍ SE ZAMĚŘUJÍ NA POZDĚJŠÍ FÁZE

81           67
Počet nově zahájených klinických 
hodnocení iniciovaných místními 
farmaceutickými společnostmi.

295          342
Počet studií fáze 3 a 4.

2015

2015

2017

2017
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RESPEKTOVANÍ EXPERTI A VALIDNÍ DATA 

Cílem studie Inovace pro život (www.inovaceprozivot.cz) je efektivizace dopadů inovací ve zdravotní péči 
v České republice a poskytnutí verifikovaných dat o inovativní léčbě všem zainteresovaným stranám. Spolu- 
autorem studie je poradenská společnost EY. Na vývoji studie v expertních rolích dále spolupracovali: 

• Ing. Miroslav Zámečník, podpora a validace výpočtu ekonomických dopadů,

• prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., výpočet a validace demografického dopadu,

• Rut Bízková, podpora a validace inovativních výzev a příležitostí, 

• členské společnosti AIFP, poskytování údajů a statistiky. 

Výpočty obsažené v materiálu jsou omezeny dostupností dat. Materiál je založen na databázi NZIS (Národní zdra-
votnický informační systém), datech ČSSZ (Česká správy sociálního zabezpečení), interní datech AIFP i na veřejně 
dostupných údajích.

(Pozn.: Výpočty související s úsporami mají indikativní charakter a neměly by být chápány jako konečné výsledky. Účelem materiálu 
není ověření poskytnutých údajů.)
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AKADEMIE PACIENTSKÝCH 
ORGANIZACÍ

100+
pacientských 
organizací

16
celodenních 
APO seminářů

32
organizací využilo celkem 44 hodin individuálních konzultací

2
celodenní semináře pro 
pokročilé vzdělávání HTA 

6
celodenních seminářů 
HTA pro začátečníky 

+
pořádané MZ ČR ve spolupráci s AIFP 

Akademie pacientských organizací (APO) je vzdělávacím a rozvojovým projektem určeným pro české pacientské 
organizace. I v roce 2019 jsme uspořádali řadu vzdělávacích seminářů zaměřených na potřeby pacientských orga-
nizací, individuálních konzultací, celodenní konferenci APO letní školu i každoroční pacientské setkání APO Alumni. 
Ministerstvo zdravotnictví ČR společně s AIFP připravilo vzdělávání “Zapojení pacientských organizací do procesu 
Health technology assessment (HTA)“.

APO i v roce 2019 pokračovala v úspěšných individuálních konzultacích pro své členské organizace. Zástupci 
pacientů tak mohli řešit interní problematiku svých organizací v oblasti fundraisingu, PR, řízení neziskové organizace 
a práva. 

APO seminář 2019

Součástí některých seminářů je i praktická část
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APO BULLETIN
Novinkou pro rok 2019 se stal APO bulletin, měsíční newsletter Akademie pacientských organizací. Je rozdělen do 
tří částí: 1. Legislativní přehled, 2. Aktivity APO, 3. Aktivity členských pacientských organizací v APO. Bulletin je dis-
tribuován jak pacientským organizacím, tak i zástupcům Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv, členům České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně i členským společnostem AIFP. 

APO LETNÍ ŠKOLA 2019
Pátý ročník celodenní konference APO Letní škola se konal 25. září 2019 v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu 
Parlamentu České republiky pod záštitou tehdejšího předsedy Jaroslava Kubery. Účastníci diskutovali o nastavení 
transparentních procesů a účasti pacientských organizací při vstupu nových technologií. Na APO Letní školu dorazilo 
přes 160 účastníků, z toho více než 90 zástupců pacientských organizací. 

APO ALUMNI 2019
Již šestý ročník pacientského setkání APO Alumni proběhl 27. listopadu 2019 v prostorách Velkopřevorského paláce. 
Akce se zúčastnilo více než 90 zástupců pacientských organizací. V rámci APO Alumni byly z rukou náměstkyně 
Ministerstva zdravotnictví ČR Heleny Rögnerové předány certifikáty účastníkům vzdělávacího kurzu HTA. Pro 
úspěšné získání certifikátu bylo nutné splnit 80% účast programu kurzu.

Akcí APO se tradičně účastní zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, Státního úřadu pro kontrolu léčiv 
(SÚKL), České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Evropského parlamentu či European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations. 

CÍLE
• Podpora nezávislosti českých pacientských 

organizací.
• Umožnění dlouhodobého rozvoje organizací.
• Pomoc při efektivním získávání prostředků 

z českých i evropských zdrojů.
• Zkvalitnění prezentačních a vyjednávacích 

dovedností organizací.

ČINNOSTI
• Za dobu fungování projektu bylo uspořádáno  

více než 100 celodenních seminářů k tématům, 
jako jsou projektový management, finanční 
a strategické řízení, vedení, komunikace, 
legislativa, sociální média, fundraising atd.

• Odborné vedení a poradní činnost.
• Výzvy k předkládání návrhů.

Z rukou náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 
ČR Heleny Rögnerové a ředitele AIFP Jakuba 
Dvořáčka byly účastníkům vzdělávacího kurzu 
HTA předány certifikáty

Činnost APO v asociaci organizačně 
podporuje a koordinuje manažerka 
Mgr. Zuzana Komárková.

  
 www.pacientskaakademie.cz 
 

 Akademie 
 pacientských organizací
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

AIFP V MÉDIÍCH V ROCE 2019

302
citací 

v mediálních 
příspěvcích

6
zorganizovaných 

tiskových 
konferencí

24
citací 

v rozhlasovém 
vysílání

15
citací 

v televizním 
vysílání

V roce 2019 jsme připravili řadu článků, citací a podkladů pro novináře na témata: 

• dostupnost a přínosy inovativní léčby, 
• ověřování léčiv a protipadělková směrnice, 
• emergentní systém, interakce a kombinace léků, 
• problematika léčiv a brexit, 
• klinické studie,
• biologická léčba, nové léky v onkologii, ADHD, vzácná onemocnění, diabetes, 

roztroušená skleróza a mnoho dalších.



Výroční zpráva 2019 23

V rámci konference Zdravotnictví 2020 jsme 7. 11. 2019 uspořádali tiskovou konferenci – INOVACE PRO ŽIVOT: 
PŘEDSTAVENÍ VÝSLEDKŮ STUDIE MAPUJÍCÍ PŘÍNOS INOVATIVNÍCH LÉČIV PRO ČESKOU REPUBLIKU 
A PŘIPRAVOVANÝCH NOVINEK V LEGISLATIVĚ.

Nové technologie a terapie bývají spojeny s očekávánými vyššími výdaji, které mohou budit v plátcích zdravotní péče 
a dalších zainteresovaných skupinách obavy. Ze studie ale vyplývá, že moderní léčba přínáší všem zainteresovaným 
subjektům nesporné výhody. 

Prezentací se ujali Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví ČR, prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ing. Miroslav Zámečník, ekonom a publicista, a Mgr. Jakub Dvořáček, 
MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP.

„Z POHLEDU PACIENTA HOVOŘÍME O ZÁSADNÍM PRODLOUŽENÍ 

ŽIVOTA,  ZVÝŠENÍ JEHO KVALITY I  BRZKÉM NÁVRATU DO PRACOVNÍHO 

PROCESU. Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO ROZPOČTU DOCHÁZÍ MIMO 

J INÉ K ÚSPORÁM NA VYPLÁCENÝCH INVALIDNÍCH DŮCHODECH, 

ZDRAVOTNICKÝ ROZPOČET PROFITUJE NAPŘÍKLAD ZE ZKRÁCENÉ 

DOBY HOSPITALIZACE.  Z MAKROEKONOMICKÉHO POHLEDU NESE 

INOVATIVNÍ PRŮMYSL VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTU. INOVATIVNÍ 

LÉČIVA JSOU ZKRÁTKA INVESTICÍ ,  KTERÁ SE DLOUHODOBĚ VYPLATÍ .“  

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., 
výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
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ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA AIFP



Výroční zpráva 2019 25



Výroční zpráva 201926

ORGÁNY AIFP

VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO

Nejvyšším řídícím orgánem asociace, který rozhoduje 
o jejím strategickém směřování, je valná hromada 
(General Assembly). Je tvořena zástupci členských 
společností, obvykle generálními řediteli pro Českou 
republiku nebo například pro střední Evropu, a volí 
členy představenstva. 

Představenstvo je volený výkonný orgán asociace, který 
se schází jednou za dva týdny. Rozhoduje o důležitých 
otázkách a naplňuje strategii stanovenou valnou hro-
madou.

DALŠÍ ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

Předseda 
představenstva

MUDr. Martin Minarovič 
(Janssen)

MUDr. Miloš Živanský, MBA 
(Eisai)

2. místopředseda 
představenstva

MUDr. Pavel Sedláček 
(Pfizer)

Emmanuelle 
Boishardy

(GSK)

Miha Kline 
(Eli Lilly)

1. místopředsedkyně 
představenstva

Ing. Daniela White, CSc. 
(NovoNordisk)

Robin Turner 
(Roche)
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KONTROLNÍ ORGÁNY DOHLÍŽEJÍCÍ 
NA FUNGOVÁNÍ AIFP

ETICKÁ KOMISE

(Ethics Committee) kontroluje dodržování Etického ko-
dexu, Pacientského kodexu, kodexu Transparentní 
spolupráce a dalších norem AIFP. Pravidelně kontro-
luje neintervenční klinické studie zadávané členskými 
společnostmi, zda jsou při jejich realizaci dodržovány 
všechny náležitosti.

(Audit Committee) dohlíží na hospodaření AIFP, kontro-
luje zápisy z valných hromad a předkládá doporučení 
představenstvu.

Členové:
• MUDr. Miloš Živanský, MBA, Eisai 
• PharmDr. Helena Rösslerová, MBA, Lundbeck 
• MUDr. Vojtěch Kotrč, Pfizer
• Ing. Eva Koňáková, Merck
• MUDr. Magdalena Cook, Bayer
• Ing. Eva Sovová, MBA, Novartis 
• Mgr. Vendula Knappová, Sanofi  
• MUDr. Pavel Kovář, MHA, Takeda 
• MUDr. Karel Rychna, CSc., Novo Nordisk 
• prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (externí člen) 
• MUDr. Milan Šikut, MBA (externí člen) 
• Mgr. David Ondráčka, M.A. (externí člen) 

Členové:
• Bc. Petr Janíček, Lundbeck 
• Mgr. Petr Zelený, Sanofi 

KONTROLNÍ KOMISE

Předseda Etické komise
Mgr. Patrik Kastner

Předseda Kontrolní komise
RNDr. Jiří Locker 
(Mundipharma)
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VÝKONNÝ TÝM
Činnost asociace zajištuje výkonný tým (Executive Team) v čele s výkonným ředitelem. 

Výkonný ředitel
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

PR manažer
Mgr. Denis Drahoš

– od října 2019

PR manažer
Bc. Jan Typlt

– do září 2019

Právnička
Mgr. Lenka Novotná, MHA 

– od března 2019

Office asistentka
Bc. Eliška Cermanová 

PR asistentka
Bc. Denisa Průšová

Právní asistent
Václav Krudenc

Asistentka 
výkonného ředitele
Bc. Barbora Šalamoun

Office/Financal/APO 
manažerka

Mgr. Zuzana Komárková

PR manažerka
Ing. Markéta Kolanová, MA 

– od září 2019

Právník, 
tajemník asociace

Mgr. David Kolář
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ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI AIFP

Společnost Alexion ukončila členství 12/2019.
Společnost Celgene se v 11/2019 sloučila se společností Bristol-Myers Squibb.
Společnost Shire se v 04/2019 sloučila se společností Takeda.
VERTEX – přidruženo 09/2019, Gilead – přidruženo 11/2019.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 36 společností, které dokáží vyvinout a uvést 
na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací 
(EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou 
asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). 

Členem AIFP se mohou stát farmaceutické společnosti, které mají vlastní výzkum a vývoj, uvádějí na trh nové inovativní 
léky a jsou ochotny se zavázat k dodržování přísných etických pravidel stanovených Etickým kodexem AIFP.

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Nezisková organizace AIFP je dobrovolným sdružením 
právnických osob. Její financování bylo převážně hrazeno 
z příspěvků členských společností.

Vybrané údaje z účetní závěrky (v tis. Kč)

VÝNOSY ZA ROK 2019
Přijaté příspěvky 
• přijaté členské příspěvky 
• přijaté členské příspěvky na „AIFP 
 footprint“ 
• přijaté finanční příspěvky na stř. APO 
• přijaté finanční příspěvky – onkologie  
• přijaté finanční příspěvky – vakcíny  
• přijaté finanční příspěvky – kardiologie  
• přijaté finanční příspěvky ostatní 
 – AIFP Bratislava

Ostatní výnosy 
• pokuty a penále 
• jiné ostatní výnosy 
• úroky

Celkem

Kompletní účetní závěrka je zveřejněna ve Sbírce listin na Spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 58517.

Nerozdělený zisk z let minulých je ve výši 

Výsledkem hospodaření za rok 2019 byla ztráta 589 810,50 Kč, která po odsouhlasení AIFP Valnou hromadou 
bude převedena na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Nedílnou součástí výroční zprávy je výrok auditora.  

NÁKLADY ZA ROK 2019
Spotřebované nákupy 
• spotřeba materiálu a energie 
• opravy a údržba 
• cestovné 
• náklady na reprezentaci 
• ostatní služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Ostatní náklady 
• kurzové ztráty 
• dary 
• manka a škody 
• nákladové úroky 
• jiné ostatní náklady

Odpisy dlouhodobého majetku

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmu

Celkem

26 379 
24 386 
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36 
352 

1 579 
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871 
28 

240 
7 
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469

796
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27 981

Kč 811 079,57
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 
AUDITORA 



KONTAKTNÍ 
A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ASOCIACE INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO 
PRŮMYSLU

Budova IBC – Pobřežní 620/3

186 00 Praha 8

www.aifp.cz

Datum založení:  24. listopadu 1993 
Právní forma:  Zájmové sdružení právnických osob 
IČ:    70970173 
DIČ:   CZ70970173

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58517.

+420 277 004 291


