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Farmaceutický průmysl ve světě, 
v Evropě a v České republice 



5	  Důležitá součást ekonomiky  

18 bil. CZK 
celosvětový obrat 

10-20 % reinvestic 
TOP 10 farmaceutických 
firem investuje z prodejů 
nejvíce ze všech 
průmyslových odvětví 

€ 



6	  TOP 10 v 2013  
Farmaceutické společnosti podle prodejů (včetně Consumer care) a výše jejich investic 

do vědy a výzkumu v roce 2013 

V případě některých společností můžeme sledovat vyšší opatrnost  
a zvažování účasti ve výzkumu. 

Rank Společnost Země 
Total 

Revenues 
(USD billions) 

R&D Expenses 
(USD billions) 

1 Johnson & Johnson USA 71,3 8,2 

2 Novartis Švýcarsko 57,9 9,9 

3 Roche Švýcarsko 52,3 9,7 

4 Pfizer USA 51,6 6,7 

5 Sanofi Francie 45,1 6,5 

6 GlaxoSmithKline Velká Británie 44,1 5,3 

7 Merck & Co. USA 44 7,5 

8 Bayer HealthCare Německo 26 4,3 

9 AstraZeneca Velká Británie/Švédsko 25,7 4,8 

10 Elli Lilly USA 23,1 5,5 



Cesta léčivého přípravku  
od základního výzkumu k registraci 



•  trvá 12 -15 let 
•  náklady v rozmezí 8,4 mld.– 44 mld. CZK 
•  pouze 2 molekuly z původně 10 000 syntetizovaných dosáhnou 

registrace	  
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Vývoj nového léčiva je velice časově  
a finančně nákladnou záležitostí  

Po několika letech poklesu opět dochází 
k nárůstu nově registrovaných molekul v EU 

EMA zaregistrovala následující počet nových léčivých přípravků  
(nové molekuly): 

v roce 2011 – 25 
v roce 2012 – 35 
v roce 2013 – 38 





Klinické studie ve světě a Evropě 
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Pozice Evropy v oblasti klinického zkoušení je 
ohrožována nově rostoucími trhy v Latinské Americe, 
Číně a Indii 

Investice do vědy a výzkumu 856 mld. CZK v Evropě 
a 846 mld. CZK v USA  

Klinické studie fáze I celosvětově tvoří 23 %, růst  
v Evropě byl na úrovni 52 % 



12 

V regionu střední a východní Evropy (CEE)  
lze vysledovat trend v poklesu klinických studií  
– 28 % v průběhu 6ti let 
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Bulharsko	   Chorvatsko	   Česká	  
republika	   Estonsko	   Maďarsko	   Lotyšsko	   Litva	   Polsko	   Rumunsko	   Slovensko	   Slovinsko	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐13,91	   -‐46,59	   -‐28,31	   -‐33,73	   -‐19,68	   -‐33,34	   -‐43,95	   -‐27,42	   -‐26,25	   -‐44,85	   -‐14,59	  

Zdroj:	  Pokles	  v	  počtu	  nově	  registrovaných	  	  klinických	  studií	  v	  regionu	  CEE-‐	  srovnání	  let	  2006	  a	  2012	  –	  www.appliedclinicaltrialsonline.com	  	  
	  	  



Klinické studie v ČR 
 

Obecně 



14 Zdroj:	  Počet	  nově	  registrovaných	  klinických	  studií	  v	  ČR	  v	  letech	  2011-‐2014	  (dle	  výročních	  zpráv	  SÚKL)	  

Po růstu v letech 2012 a 2013 došlo v roce 2014 k poklesu počtu nových 
klinických studií registrovaných SÚKL 

Podle dat SÚKL je většina klinických studií fáze III (56%) a fáze II (26%), 
procento studií fáze I je hluboce pod evropským průměrem (5%) 

Nejčastěji byly registrovány nové klinické studie v roce 2013 v oblasti 
onkologie (83), následovány revmatologií (41), alergologií (30)  
a neurologií (29)  

Správní poplatky za posuzování klinického hodnocení činily v roce 2013 
odhadem celkově cca 50 M Kč (kalkulace IBA) 

Rok Počet registrovaných žádostí 
KS Number of CT notifications Celkem 

2011 98 275 372 

2012 100 314 414 

2013 121 292 413 

2014 108 279 387 



Klinické studie v ČR 
 

Data z průzkumu realizovaného 
v roce 2014 mezi členy AIFP  



16	  METODOLOGIE  

Studie prováděné v roce 2013 

Retrospektivní sběr dat  
•  finanční data (přímé investice, uspořené náklady) 
•  charakteristiky studií (fáze, terapeutická oblast, počet studijních center, počet pacientů 

zařazených v daném roce) 

19 farmaceutických společností  
z celkově 30 společností AIFP*, které provádějí klinické studie na území ČR  
* 25 členů provádí aktivně klinické studie 

Mezinárodní a časové srovnání 



17 
Zdroj:	  Klinické	  studie	  realizované	  společnostmi	  AIFP	  v	  roce	  2013	  	  v	  ČR	  dle	  indikací	  	  (dle	  dat	  z	  průzkumu	  AIFP)	  

VÝSLEDKY I  
V rámci průzkumu analyzovány údaje z 317 realizovaných 

klinických studií. 

25,2 % 
Onkologie 

17 % 
Imunologie/Infekční 
onemocnění  

17,7 % Ostatní 

10,7 % 
Neurologie 

8,5 % Endokrinologie 

6,6 % 
Plicní a respirační 

onem. 

6,9 % Kardiologie 
a vaskulární onem. 

7,3 % Revmatologie 

…



Investice členů AIFP do klinického zkoušení má pozitivní finanční dopad, umožňuje přístup lékařů 
a pacientů k inovativní terapii a přináší úspory z veřejného zdravotního pojištění 

VÝSLEDKY II 

1 818 studijních týmů 
každý jeden studijní tým se mohl 
účastnit ve více klinických studiích 

KLINICKÉ 
STUDIE 

8 959 nově zařazených 
pacientů  
v daném roce 

168 studií v nejčastějších 
indikacích 
80 studií onkologie 
54 imunologické/infekční 
34 neurologie  

 
 

71 % studií ve III. fázi  
8 % – IV. fáze 
19 % – II. fáze 

1 % – I. fáze 

62 % studií realizovaly 
společnosti přímo 

35% – CRO 
3% – neznáme 

317 vedených studií 
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Investice členů AIFP do klinického zkoušení má pozitivní finanční dopad, umožňuje přístup lékařů 
a pacientů k inovativní terapii a přináší úspory z veřejného zdravotního pojištění 

SHRNUTÍ I 

Celkové přímé 
investice ve studiích 

2 mld. Kč (2013) 

Členové AIFP 
zaměstnávají přímo 

2 300 a nepřímo 
dalších 8 000 osob 170 mil. Kč 

uspořeno na 
lékových nákladech 

(úspora za vyšetření - 
návštěvy u lékaře vč. nákladů 
na diag. a vyšet. metody 
uvedena není) 

€ 
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Zatímco v Evropě počet prováděných klinických studií pozvolna roste v ČR dochází k postupnému 
snižování počtu prováděných klinických studií 

SHRNUTÍ II 

•  Evropa patří mezi regiony  s největšími investicemi do vědy a výzkumu 856 mld. CZK v Evropě a 846 mld. CZK v USA. 
•  Rychle rostoucí trhy v Brazílii, Číně a Indii vedou k přesunu výzkumných a ekonomických aktivit z Evropy. 

Investice do vědy a výzkumu 

•  Větší obezřetnost farmaceutických společností při investicích do vědy a výzkumu a volbě regionu pro realizaci 
výzkumných záměrů, včetně klinických studií. 

•  Studie fáze I tvoří ve světě 23% všech studií a jejich počet roste (v Evropě růst 52%)*, zatímco data z ČR hovoří o 
pravém opaku (dle dat z průzkumu pouze 1% všech studií realizovaných v roce 2013).  

Pokles počtu prováděných klinických studií 

•  EU reaguje změnami v legislativě, které mají zatraktivnit Evropu pro investice do farmaceutického výzkumu.  
•  V ČR by měl být přijat akční plán, jak zvýšit počet prováděných studií a podpořit inovativní společnosti. 

Podpora  ze strany  vládních orgánů 

* Data roku 2012 



Děkujeme	  za	  pozornost	  


