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ÚVODNÍ SLOVO
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 
(AIFP) se ve veřejném prostoru etablovala jako 
významný hráč, zastupující zájmy naprosté 
většiny farmaceutických společností s  vlastním 
vývojem, jež působí na českém trhu. V roce 2016 
pokračovala v  plnění všech svých základních 
úkolů, včetně upozorňování na nutnost zlepšení 
dostupnosti inovativní léčby pro české pacienty. 
Česká republika totiž z mezinárodního srovnání 
vychází jako země s poměrně pomalým přístupem 
nových léčiv na trh.

Naše aktivity se v  tomto roce dále rozšiřovaly, 
stejně jako členská základna, což je pro nás 
nejlepším oceněním naší práce. Na AIFP se 
obraceli pořadatelé odborných konferencí, 
kteří chtěli účastníkům zprostředkovat pohled 
farmaceutického průmyslu na nejrůznější 
témata. Asociace upozorňovala na problémy 
s  legislativou, která opustila Poslaneckou 
sněmovnu šitá horkou jehlou a má do budoucna 
potenciál snížit dostupnost léčby pro české 
pacienty, ačkoliv její proklamovaný záměr byl 
opačný. S důvěrou se na nás jako na dobrý zdroj 
informací obraceli novináři píšící o zdravotnictví, 
ale také sami pacienti, pokud například 
potřebovali ověřit vhodnost své medikace 
z hlediska možných lékových interakcí.

Jsme neziskovou organizací, která se snaží být 
prospěšná mnoha různými způsoby. Jednou 
z  našich klíčových rolí je zastupovat inovativní 
farmaceutický průmysl navenek. Díky AIFP může 
v  určitých oblastech promlouvat jednotným 
hlasem. Plodná, intenzivní a  vysoce odborná 
debata probíhá kontinuálně na půdě AIFP mezi 
experty z  jednotlivých členských společností. 
Hledají a  nacházejí společná stanoviska, 
nové cesty vedoucí ke kultivaci českého 
zdravotnického systému či stále vyšší standardy 
etiky, uplatňované na principu samoregulace. 
Jako příklady výstupů takové spolupráce 
lze jmenovat třeba projekty Transparentní 
spolupráce nebo Certifikace farmaceutických 
reprezentantů.

MUDr. Martin Minarovič
Předseda představenstva AIFP, Managing Director 

pro Českou republiku a Slovensko společnosti 
Janssen

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
Výkonný ředitel AIFP

V  této výroční zprávě naleznete přehled 
vybraných zajímavých aktivit a projektů i zprávu 
o našem hospodaření.

Těšíme se na další spolupráci se všemi našimi 
partnery a věříme, že se tak jako doposud bude 
dařit naše společné úsilí o  neustálé zlepšování 
našeho zdravotnictví. V  jeho středobodu by 
neměla stát byrokracie, formalismus nebo čísla, 
ale vždy skuteční lidé – pacienti, lékaři, zdravotní 
sestry a další personál, lékárníci a všichni ti, kdo 
přispívají k  rozvoji medicíny a  hledání nových 
účinnějších způsobů léčby nemocí.
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Asociace coby servisní organizace inovativních farmaceutických společností 
slouží převážně svým členům – jako platforma pro diskuse a  konání porad 
expertních skupin. Anebo entita, která celý sektor zastupuje navenek. Jsme 
však nápomocni i široké veřejnosti, pacientům, odborníkům ve zdravotnictví 
a pořadatelům odborných seminářů, novinářům odborných i laických periodik… 
Zalistujte touto zprávou a zjistěte, čím může AIFP pomoci právě vám!
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Základními hodnotami Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 
a jejích členů jsou:

CÍLE A HODNOTY AIFP

Činnost AIFP stojí na třech pilířích:

Asociace podporuje dostupnost 
inovativních léků pro české pacienty. 

Zasazuje se o  spravedlivé a  včasné posouzení 
přínosu inovativních léčiv a  zvyšování jejich 
dostupnosti pro pacienty. Aktivně komunikuje 
s  odbornými společnostmi, představiteli 
regulátorů, pacientskými organizacemi či zástupci 
médií  – právě komunikace je tedy základem 
tohoto pilíře.

Druhou hlavní oblast představuje 
zajišťování a  posilování principů etiky 

a  transparence v  oblasti farmaceutického 
průmyslu. Činnost asociace a  jejích členů je 
vázána Etickým kodexem, který stanovuje 
závazná, vymahatelná samoregulační pravidla, 

Asociace usiluje o  to, aby byla přínosná 
pro širokou veřejnost a aby byl inovativní 

farmaceutický průmysl veřejností vnímán 
jako dobrý partner. S  tím jsou svázány oba 
předchozí pilíře, neboť zlepšování dostupnosti 
léčiv i  etických standardů ve farmaceutickém 
průmyslu (a  zdravotnictví vůbec) samo o  sobě 
prospívá pacientům i  široké veřejnosti. Navíc 
AIFP provozuje poradny pro pacienty, pořádá 
vzdělávací akce a přednášky, podporuje boj proti 
padělkům léčiv a  podobně. Tento pilíř zahrnuje 
celou škálu aktivit v různých podobách.

Inovace Důvěra Přínos pro 
pacienty

Etické 
jednání

I.

II.

III.

která jsou většinou přísnější a  konkrétnější než 
stávající legislativní úprava. Podstatou tohoto 
pilíře je tím pádem seberegulace.

5
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ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI AIFP 
NA POČÁTKU ROKU 2016
Členské společnosti

Přidružený člen
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NOVÉ ČLENSKÉ 
SPOLEČNOSTI

Původem dánská, dnes nadnárodní společnost 
LEO Pharma má více než stoletou tradici. Vyvíjí 
a vyrábí léky pro pacienty trpící dermatologickými 
nemocemi a trombózou. Pomáhá léčit ve více než 
100 zemích světa.

Společnost Santen byla založena v  Japonsku 
v roce 1890 a patří k nejstarším farmaceutickým 
společnostem světa. V Evropě působí přes dvacet 
let. Specializuje se na výzkum a vývoj inovativních 
léčiv v oblasti oftalmologie.

Společnost Indivior se zaměřuje na vývoj 
inovativní léčby závislostí a jejich komorbidit. Její 
vizí je zajistit přístup k vysoce kvalitní léčbě pro 
pacienty trpící chronickou relabující chorobou 
závislosti.

Na sklonku roku 2016 rozšířily členskou základnu AIFP nové společnosti. 
Dosavadní přidružený člen  – společnost Santen  – se rozhodl stát plným 
členem. Společnost LEO Pharma zvolila rovnou plné členství. Novým 
přidruženým členem se stala společnost Indivior. K  principům etického 
chování a  transparentnosti prosazovaným Asociací se tak přihlásilo již 35 
farmaceutických společností působících v ČR.

Kdo jsou noví členové?

7
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ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA AIFP

Valná hromada

Dostupnost inovativních 
léků

Komunikační platforma

Platforma pro lidské 
zdroje

Vakcinační platforma

Regulatory platform

Etika a transparence

Platforma pro finanční 
ředitele

Platforma pro klinická 
hodnocení

Platforma 
farmakovigilance

Přínos pro společnost

Pracovní skupinyPlatformy

Kontrolní komise Představenstvo

Výkonný tým

Etická komise

 a Pracovní skupina pro vztahy 
a legislativu

 a Pracovní skupina 
farmakoekonomická

 a Pracovní skupina medicínská

 a Skupina implementace 
Transparentní spolupráce

 a Pracovní skupina 
transparentnosti 
a dodržování etických 
pravidel

 a Pracovní skupina pro inovace

 a Pracovní skupina pro rozvoj 
pacientských organizací
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Je nejvyšším orgánem AIFP, který určuje 
strategické směřování Asociace. Zasedají v  ní 
vysocí představitelé jednotlivých členských 
společností, obvykle generální ředitelé či ředitelky 
pro Českou republiku či více zemí v rámci střední 
Evropy. Valná hromada volí členy představenstva.

Představenstvo je voleným výkonným orgánem 
AIFP o sedmi členech. Schází se dvakrát měsíčně 
a rozhoduje o důležitých krocích v rámci strategie 
stanovené valnou hromadou.

V prosinci 2015 bylo zvoleno nové představenstvo, 
které vykonávalo svůj mandát po celý rok 2016.

Valná hromada Představenstvo

John P. Kennedy 
(Pfizer) od října 2016

Rong Yang 
(Bayer) do října 2016

Heidrun Irschik-Hadjieff 
(Novartis)
2. místopředsedkyně

Michaela Hrdličková 
(Biogen)
1. místopředsedkyně

Martin Minarovič 
(Janssen)
Předseda

Monika Horníková 
(GSK)

Daniela White 
(Novo Nordisk)

Miloš Živanský 
(Eisai)

Členové představenstva:
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Etická komise se zabývala pravidelnou kontrolou náhodně 
vylosovaných neintervenčních studií členských společností AIFP.

Dále rozhodovala spory mezi členskými společnostmi ve věcech 
případných porušení Etického kodexu AIFP, případně interpretací 
Etického kodexu na základě dotazů členských společností AIFP.

Mimo to komise aktivně řešila otázky spojené s  projektem 
„Transparentní spolupráce“. V  průběhu roku dále pokračovala 
v  interpretaci pravidel týkajících se etických norem v  oblasti 
sponzorování cest a zasedání členskými společnostmi AIFP.

Etická komise participovala na vytvoření dalších vnitřních materiálů 
s  cílem usnadnit interpretaci pravidel AIFP, a  to především v  oblasti 
projektu „Transparentní spolupráce“ a  „Congress Venues“. Etická 
komise se v  roce 2016 zabývala také identifikací aktuálních etických 
témat ve farmacii a zdravotnictví obecně s důrazem na problematiku 
pozitivních listů. Komisi předsedal Patrik Kastner.

Kontrolní komise v  roce 2016 dohlížela na hospodaření Asociace, 
naplňování směrnic a  stanov, kontrolovala zápisy ze setkání valné 
hromady a  předkládala doporučení představenstvu. Složení komise: 
Jiří Locker (předseda), Petr Janíček a Petr Zelený.

Kontrolní komise se v roce 2016 sešla čtyřikrát.

Etická komise

Kontrolní komise

Patrik Kastner
Předseda komise

Jiří Locker
Předseda komise

10
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Řízení AIFP se ujal v  roce 2011. Měl v  té době zkušenostmi z  divize 
investic agentury CzechInvest či z  Ministerstva školství, tělovýchovy 
a  sportu (na postu poradce), dále rozsáhlé zkušenosti s  řízením 
projektů v  oblastech rozvojové a  humanitární pomoci a  vzdělávání. 
Tyto projekty Charity České republiky a organizace Člověk v tísni řídil 
v řadě rozvojových zemí v Africe či Asii.
 
Je absolventem Univerzity Karlovy a Advance Healthcare Management 
Institute v Praze (Master of Healthcare Administration).

Zuzana Komárková
APO Project Manager 

a Office Manager

Aneta Dostálová 
(leden – duben)

Tajemnice a právnička

Jana Švorčíková 
(duben – prosinec)

Tajemnice a právnička

Andrea Ringelhánová
Communications

Manager

Jakub Dvořáček 
Výkonný ředitel

Výkonný tým

Další členové výkonného týmu:

Externisté:
 a Martin Pospíšil, Project Manager FMD 

a Disclosure

 a Vlaďka Laštůvková, Legal Assistant

 a David Kolář, Legal Assistant

 a Markéta Černá, PR Assistant

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu je zastupována výkonným 
ředitelem, kterým je od roku 2011 Jakub Dvořáček. Vystupuje jménem 
AIFP v  médiích, na odborných konferencích, jedná se zástupci regulátorů 
i stakeholdery.

 a Loan Nguyen, Office Assistant

 a Šárka Dragounová, Project Manager IMI

 a Petr Průša, specialista poradny Znám své léky
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PRACOVNÍ SKUPINY 
A PLATFORMY

V  rámci Asociace inovativního farmaceutického průmyslu fungovala v  roce 
2016 celá řada expertních pracovních skupin a  platforem. Zabývaly se 
praktickými výzvami a otázkami, kterým farmaceutický průmysl čelí. Konkrétně 
šlo například o nastavení vztahů vůči odborným společnostem a pacientským 
organizacím. V  AIFP se scházejí též specialisté na specifické oblasti  – třeba 
onkologickou léčbu nebo vakcíny.

Pracovní skupina pro inovace

V  roce 2016 se věnovala roli inovativních 
léčiv v  řešení problémů provázejících stárnutí 
populace v  ČR, ekonomickým analýzám či 
praktickým aspektům fungování poradny 
AIFP o  nežádoucích lékových interakcích 
www.znamsveleky.cz. Sešla se celkem devětkrát.

Iniciovala separátní mediální kampaň 
zaměřenou na hodnotu a  význam inovativních 
léčiv. Bude spuštěna na začátku roku 2017 
a  potrvá 5 měsíců (viz kapitola Komunikace 
s veřejností).

„Efektivně využitá inovace není spotřebou, ale 
investicí. V  medicíně je to investice do zdraví 
a  dobré kvality životů, což má potenciálně široké 
pozitivní dopady pro jednotlivce i  stát. Dochází 
k  demografickým změnám, populace stárne 
a nevyužití potenciálu inovací by se tedy v budoucnu 
mohlo projevit jako velká chyba. Našim posláním je 
pomoci ostatním pochopit hodnoty, které inovativní 
léky přinášejí,“ uvedla předsedkyně pracovní 
skupiny RNDr. Michaela Hrdličková, MBA.

Pracovní skupina v  roce 2016 pokračovala 
v posilování principů transparentnosti ve vztazích 
mezi farmaceutickými společnostmi a  dalšími 
aktéry, jako jsou poskytovatelé zdravotní péče 
a lékařští odborníci.

Skupina hledá nové cesty pro zlepšení fungování 
projektu Transparentní spolupráce, jehož 
smyslem je zveřejňování informací o  podpoře 
farmaceutických společností směrem ke 
zdravotnickým odborníkům a zařízením. Taková 

Pracovní skupina pro transparentnost  
a dodržování etických pravidel

Vybrané skupiny představujeme blíže:
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Pracovní skupina pro vztahy a legislativu

Skupina pro vztahy a  legislativu se v  průběhu 
roku 2016 pod vedením Heidrun Irschik-Hadjieff 
věnovala především analýze zákona o  registru 
smluv. Projednávala jeho problematické části 
ve spolupráci s  Ministerstvem zdravotnictví, 
které na základě společných jednání se všemi 
zúčastněnými subjekty vydalo doporučení pro 
každý smluvní typ z oblasti zdravotnictví.

Dalším důležitým tématem bylo projednávání 
návrhu novely zákona o  léčivech s  důrazem na 
novelou navrhovanou garanci dodání léčivého 
přípravku lékárně, úpravu reexportu a  změnu 
zákona o veřejném zdravotním pojištění v rámci 

této novely. AIFP připravila analýzy dopadů těchto 
změn na inovativní farmaceutické společnosti 
zejména v oblasti řízených distribučních modelů 
a  možností opatření zamezujících re-exporty 
léčivých přípravků určených pro české pacienty.

Skupina se dále věnovala změnám zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, které by mohly 
zajistit rychlejší vstup léčivých přípravků na trh 
a  úpravy legislativy týkající se užívání léčivých 
přípravků off-label. Skupina aktivně diskutovala 
připravovanou Metodiku Všeobecné zdravotní 
pojišťovny týkající se jednání s  farmaceutickými 
společnostmi.

podpora (například v  oblasti vzdělávání) je 
potřebná a  samozřejmá. Ovšem musí mít 
nastaveny jasné etické limity, aby nemohlo 
vzniknout podezření, že zdravotničtí odborníci 
jsou společnostmi nějakým způsobem 
ovlivňováni. Projekt se potýká s  nižším zájmem 
zdravotnických zařízení a  lékařů přistoupit na 
zveřejňování dat – skupina proto hledá cesty, jak 
tento problém překonat. V  roce 2016 si zadala 
analýzu situace u  společnosti Transparency 
International.

Pracovní skupina dále odsouhlasila návod pro 
členské společnosti AIFP pro rozhodování o tom, 
jaké vzdělávací akce je etické podpořit s ohledem 

na místo jejich konání. Žádná členská společnost 
AIFP tak například nepodpoří seminář pořádaný 
v horském středisku v průběhu lyžařské sezony.

„Projekt transparentní spolupráce má precizně 
nastavená pravidla. Praxe však přináší mnoho 
pozoruhodných, hraničních situací  – třeba když 
vzdělávací akce na zadání zdravotnických zařízení 
pořádá externí agentura, která ze své povahy do 
působnosti projektu Transparentní spolupráce 
nespadá a může se zveřejnění informací bránit. Také 
pro tyto situace potřebujeme mít stanovené postupy. 
Uvažování o  těchto situacích je mimo jiné práce pro 
naše odborníky,“ říká předseda pracovní skupiny 
MUDr. Miloš Živanský, MBA.
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Platforma pro klinická hodnocení

Platforma pro klinické hodnocení řešila v  roce 
2016 především analýzu klinických studií 
inovativních léčiv a jejich dopadů na hospodářství 
České republiky. Primárním cílem této analýzy 
bylo vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních 
přínosů klinických studií realizovaných členskými 
společnostmi AIFP pro českou ekonomiku 
a zdravotnictví.

V  souvislosti s  novou legislativou v  oblasti 
klinických hodnocení pak aktivně připomínkovala 
návrh novely zákona o léčivech, v rámci kterého 
došlo k  implementaci nařízení Evropské unie 
č. 536/2014, o klinických hodnoceních LP.

Platforma pro klinické hodnocení se aktivně 
podílela na vytvoření metodiky pro implementaci 

nového Registru smluv. V  průběhu roku 2016 
došlo k  prohloubení spolupráce s  ACRO-CZ, 
a  to především v  otázkách implementace 
Registru smluv a  přípravě jednotné smlouvy 
pro provádění klinického hodnocení, na jejíž 
přípravě platforma spolupracuje s  dalšími 
zainteresovanými subjekty.

Platforma dále finalizovala a  spustila pilotní 
projekt Poradny pro klinická hodnocení v České 
republice. V  závěru roku byl uspořádán první 
semestr kurzu správné klinické praxe GCP pro 
zkoušející a členy studijních týmů v rámci nového 
edukačního projektu Medicus Academy.

Skupině předsedali Beata Čečetková a  Martin 
Rek.

V  roce 2016 proběhla dvě zasedání skupiny, 
v  květnu a  listopadu. Zvláštní pozornost si 
zaslouží zorganizování workshopu s MVDr. Lucií 
Skálovou z  Oddělení farmakovigilance SÚKL 
na téma implementace risk-minimizačních 
edukačních materiálů pro zdravotníky a pacienty. 
Seminář vyvolal bohatou diskusi a poskytl MVDr. 
Skálové mnoho užitečných podnětů na základě 
zkušeností s implementací EM ze strany držitelů.

Dále probíhala činnost menších pracovních 
skupin zabývajících se konkrétními dílčími úkoly:

Pokročila příprava online e-learningového  
modulu o  hlášení nežádoucích účinků pro 
pracovníky agentur zabývajících se průzkumem 
trhu. Byl dopracován obsah tréninkového 

materiálu a  byly připraveny otázky k  testu. 
Materiály byly předány externí agentuře za 
účelem přípravy beta verze tréninkového 
modulu.

„Dále byla iniciována schůzka s  MUDr. Mladou 
a MUDr. Jirsovou (SÚKL), na které jsme vyjádřili snahu 
zapojit se do edukačních aktivit SÚKL a nabídnout naši 
pomoc. Představili jsme několik konkrétních nápadů 
ohledně dalších způsobů edukace zdravotníků. 
Jako nejvhodnější formu jsme vybrali e-learningový 
vzdělávací modul o farmakovigilanci a jejích atributech 
pro zdravotníky. Může být nabídnut postgraduálním 
oddělením profesních organizací lékařů, farmaceutů 
a sester. Tomuto projektu se budeme věnovat v dalším 
období 2017,“ informoval předseda platformy 
Karel Tichý.

Platforma farmakovigilance
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY

Akademie pacientských organizací

Projekt Akademie pacientských organizací byl 
spuštěn v  roce 2012. Je založen na principu 
partnerství mezi inovativním farmaceutickým 
průmyslem a pacientskými organizacemi, jejichž 
představitelé se v jeho rámci účastní vzdělávacích 
seminářů.

V roce 2016 se do APO projektu zapojilo více než 
80 českých pacientských organizací. Zástupci 
absolvovali celkem 24 celodenních seminářů 
a workshopů zaměřených na potřeby vyplývající 
z pravidelně rozesílaných dotazníků.

Hlavními cíli bylo stejně jako v  minulých letech 
zvyšování kapacity pacientských organizací, jejich 
profesionalizace a  podpora jejich autonomie. 
Náměty jednotlivých vzdělávacích akcí byla 
například tato témata:

 a fundraising

 a komunikační a prezentační dovednosti

 a psaní grantových žádostí

 a PR, jak zaujmout média

 a daně a účetnictví

Dvě tematické vzdělávací akce zaměřené na
1) práva a  povinnosti pacientů a 2) granty, 
programy a  strukturální fondy EU byly 
zrealizovány pod záštitou náměstkyně ministra 
zdravotnictví JUDr. Lenky Teska Arnoštové, Ph.D.

V  polovině roku 2016 se konal druhý ročník 
APO Letní školy. Jde o  společný projekt AIFP 
a  České lékařské společnosti Jana Evengelisty 
Purkyně. Celodenní akce měla za cíl prohloubení 
spolupráce pacientských organizací a odborníků. 
Obě strany se sešly u  kulatých stolů v  rámci 
jednotlivých terapeutických oblastí. Součástí 
programu byla také moderovaná diskuze se 
zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR.

www.pacientskaakademie.cz
www.facebook.com/akademiepacientskychorganizaci

APO Alumni III

Vítězové Ceny APO

Koncem října se pak konal třetí ročník APO 
Alumni. Akci hostila francouzská ambasáda 
v Praze. Úvodního slova se ujal nový francouzský 
velvyslanec v  Praze, dále navázali zástupci 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva 
zdravotnictví ČR a  Světové zdravotnické 
organizace. V  průběhu akce byl vyhlášen první 
ročník Ceny APO ve dvou kategoriích, a  to 
Nejlepší probíhající projekt a  Nejlepší inovativní 
projektová vize.
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IMI 2

Medicus Academy

Iniciativa IMI 2 je podporovaná EU 
a farmaceutickými společnostmi. Zapojit se do ní 
mohou mezinárodní konsorcia složená z malých 
a  středních podniků, velkých farmaceutických 
společností a  pracovišť a  týmů z  akademické 
sféry.

Do roku 2024 se v rámci IMI 2 počítá s rozdělením 
téměř 3,23 miliardy eur. To z  ní činí největší 
projekt public-private partnership na světě. 
Česká akademická sféra zatím uspěla jako 

člen mezinárodních konsorcií v  celkem šesti 
projektech. Podpořený byl například výzkum 
zaměřený na roztroušenou sklerózu nebo 
stařeckou křehkost

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 
je jakýmsi styčným důstojníkem pro potenciální 
zájemce z  akademické sféry a  z  řad malých 
a  středních podniků. Monitoruje nově vypsané 
tematické výzvy a je schopna pomoci zájemcům 
v zapojení do některého z konsorcií.

V  říjnu 2016 proběhl první semestr kurzu 
o  správné klinické praxi. Účastníci byli mimo 
jiné seznámeni s  právními aspekty provádění 
klinických hodnocení, požadavky na související 
administrativu i etickými otázkami, které mohou 
v souvislosti s klinickými studiemi vyvstat.

Zúčastnilo se 33 zájemců. Kurz splnil kritéria pro 
zařazení do seznamu kurzů TransCelerate. Také 
byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání 
lékařů a v jeho rámci ohodnocen 12 kredity.
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V roce 2014 byla spuštěna na webu AIFP (v sekci 
přístupné též přes www.znamsveleky.cz) poradna 
o lékových interakcích, do níž může zájemce vložit 
údaje o své medikaci. Následně obdrží zprávu, že 
je bez potenciálních rizik, anebo že se některé 
užívané léky mohou vzájemně ovlivňovat a  je 
nutná konzultace s lékařem.

V roce 2016 celkový počet dotazů zodpovězených 
za dobu trvání poradny významně přesáhl 30 000.

„Téměř v desetině případů jsme odhalili duplicity, tedy 
současné užívání léků se stejnou účinnou látkou. Ve 
více než třetině případů byla odhalena nějaká léková 
interakce,“ sdělil specialista poradny Petr Průša.

V  roce 2016 byla na webu AIFP zpřístupněna 
ještě druhá poradna, díky které si zájemci mohou 
snáze dohledat, kde probíhá nábor do klinické 
studie léku právě proti jejich nemoci. Díky studii 
se mohou dostat k  inovativní léčbě, jež bude 
v  České republice běžně přístupná třeba až za 
několik let.

V  první polovině roku 2017 budeme na obě 
poradny upozorňovat v médiích, abychom zvýšili 
povědomí o  těchto bezplatných a  užitečných 
službách, které inovativní průmysl českým 
pacientům poskytuje.

Znám své léky

Poradny AIFP

Poradna o klinických studiích

závažných interakcí
3 300

Nejčastější interakce Nejčastější duplicity3 stupně závažné 
interakce

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém

Krev a krvetvorné orgány

Nervový systém Nervový systém

Trávící trakt a metabolismus

Trávící trakt a metabolismusMuskuloskeletární systém

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

1

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

2
Kontraindikace 
ohrožující život.3

dotazů s duplicitami
3 160

zodpovězených dotazů
32 000
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Asociace inovativního farmaceutického 
průmyslu intenzivně komunikuje s  veřejností 
prostřednictvím permanentní mediální kampaně 
zaměřené na řadu dílčích oblastí.

V roce 2016 uspořádala čtyři tiskové konference:

 a 25. února; téma: Den vzácných onemocnění

 a 5. května; téma: Padělky léčiv a boj proti nim

 a 25. května; téma: Klinická hodnocení 
(Thomayerova nemocnice)

 a 17. října; téma: Klinická hodnocení (v rámci 
konference EUCROF, Kongresový palác)

Asociace vydala také celou řadu tiskových zpráv 
(namátkou šlo o témata: Parkinsonova choroba, 
epilepsie, HIV/AIDS, virové hepatitidy, vývoj léků 
proti rakovině) a  odpovídala na cílené dotazy 
novinářů z laických i odborných médií.

V  roce 2016 na základě 
komunikačních aktivit AIFP vzniklo 
327 mediálních příspěvků (průměrně 
27,3 za měsíc; v  průměru bezmála 
jeden každý den).

V  reakci na mediální příspěvky iniciované 
především zdravotními pojišťovnami, které 
poukazovaly na údajně příliš rychle rostoucí 
náklady na inovativní léčbu, se Asociace rozhodla 
v roce 2017 komunikaci ještě zintenzivnit.

Argumenty o  vysokých nákladech lze totiž 
považovat za zavádějící. Dostupnost moderní 
léčby je v  ČR ve srovnání se západní Evropou 
pořád poměrně nízká. Mnoho léků schválených 
na evropské úrovni čeká v  České republice 
neúměrně dlouho na vstup do systému. Na tuto 
problematiku je potřeba upozorňovat laickou 
i zainteresovanou veřejnost.

Tisková konference 25. května 

Tisková konference 17. října 

mediálních příspěvků
327
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PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE,  
PRACOVNÍ SEMINÁŘE  
– OSVĚTOVÁ ČINNOST 
I PRÁCE NA IMPLEMENTACI 
EVROPSKÉ AGENDY V ČESKÉ 
REPUBLICE

Inovativní farmaceutický průmysl zastupuje AIFP 
navenek prostřednictvím vystoupení výkonného 
ředitele Jakuba Dvořáčka, členů pracovních skupin 
nebo výjimečně členů výkonného týmu, a  to na 
seminářích pro odbornou veřejnost, odborných 
konferencích nebo sympoziích v České republice 
i  v  zahraničí. Časté je také zastupování České 
republiky na akcích v  gesci Evropské federace 
farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA).

Asociace a  její členské společnosti patří mezi 
hlavní tahouny projektu ověřování pravosti léčiv 
v  České republice, jehož zavedení je nezbytné 
kvůli evropské legislativě. I této problematiky se 

proto týká řada akcí. V roce 2017 má být založena 
Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv 
(NOOL), v  níž bude AIFP zastupovat inovativní 
farmaceutický průmysl v ČR.

Příležitostně přednášejí zástupci AIFP také na 
akademické půdě.

19
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 a 22. ledna – EURIPID and EMVS Working 
Session, Brusel

 a 3. února – Pricing and Reimbursement WG 
Meeting, Brusel

 a 8. února – Pricing Narrative – Evidence slide 
deck review, Brusel

 a 11. února – Special Task Force ESM project, 
Praha

 a 18. února – EFPIA Statistics WG, Brusel

 a 23. února – Odborná konference „Paralelní 
obchod s léky – nový legislativní rámec 
a praktické změny“, Praha, přednáška Mgr. 
Jakuba Dvořáčka, MHA: Rizika reexportu 
ve světě inovativního farmaceutického 
průmyslu a podmínky zajištění dostupnosti 
nenahraditelných LP a uspokojení potřeb 
lékáren při DTP/DTH)

 a 8. března – Diskusní pořad Medialogy  
– Klinické studie v Čechách, Praha

 a 16. března – patient Think Tank Meeting, 
Brusel

 a 22. března – konference FARMAKON 
ČR 2016, Praha, přednáška Mgr. Jakuba 
Dvořáčka, MHA: Identifikační systém 
ověřování pravosti léků v praxi

 a 20. dubna – Pharma LawConvention, 
Praha, účast Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, 
v panelové diskusi „The National Blueprint 
Approach to Implementation of European 
Medicines Verification System“

 a 24. května – Pracovní konference v Senátu 
„Léky s rozumem“, Praha

 a 1. června – Patient Think Tank Meeting, 
Brusel

 a 6. června – FMD implementation workshop, 
Brusel

 a 15. června – A Healthier Future: From 
Innovation to Outcomes, Brusel

 a 9. září – Seminář IMI Info Day – workshop 
na půdě AIFP pro zájemce o zapojení do 
iniciativy IMI 2

 a 17. října – Sympozium Právní aspekty 
generické substituce v lékárnách, Praha, 
přednáška Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA: 
Patentová ochrana z pohledu výrobců 
originálních léků

 a 18. října – Konference Logistika ve 
farmaceutickém průmyslu, Praha, přednáška 
Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA: Boj s padělky 
léčiv a povinnosti distributorů

 a 22. listopadu – Etické a právní aspekty 
vztahu lékař – výrobce; přednáška Mgr. 
Jakuba Dvořáčka, MHA, v rámci předmětu 
„Lék: výzkum – farmaceutický průmysl  
– terapie – úhrada“ na 1. LF UK

 a 6. prosince – Den s Etickou komisí AIFP 
(konference pro odbornou veřejnost), Praha

 a 7. prosince – FMD implementation 
workshop, Brusel

 a 8. prosince – Patient Think Tank Meeting, 
Brusel

Významné je i  časté setkávání 
s  představiteli regulátorů a  jiných 
státních institucí nebo odborných 
společností za účelem tlumočení 
společných stanovisek inovativních 
farmaceutických společností.

Z celé řady událostí v roce 2016 vybíráme:
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AIFP nezisková organizace je dobrovolným sdružením právnických osob. Její 
financování bylo plně hrazeno z příspěvků členských společností.

FINANČNÍ ROZVAHA

Výsledkem hospodaření za rok 2016 byla ztráta 290 972,15 Kč,
která po odsouhlasení AIFP Valnou hromadou bude převedena na účet zisků 
a ztrát minulých let. 

Nerozdělený zisk z let minulých je ve výši 2 613 907,94 Kč.

Výnosy za rok 2016

Přijaté členské příspěvky 18 894 272,00 Kč

Přijaté finanční příspěvky 
na stř. APO

525 000,00 Kč

Přijaté finanční příspěvky 
na stř. NOOL

3 007 200,00 Kč

Pokuty udělené Etickou 
komisí

400 000,00 Kč

Školné a kurzovné 25 750,00 Kč

Úroky 19 527,54 Kč

Kurzové zisky 9 875,59 Kč

Ostatní výnosy 10 446,15 Kč

Celkem 22 892 071,28 Kč

Náklady za rok 2016

Spotřeba materiálu 933 659,88 Kč

Opravy a údržba 212 940,40 Kč

Cestovné 519 111,59 Kč

Komunikace 
a reprezentace

1 021 964,78 Kč

Ostatní služby 11 283 133,28 Kč

Mzdové náklady 8 299 540,00 Kč

Daně a poplatky 19 939,35 Kč

Kurzové ztráty 16 160,66 Kč

Dary 130 000,00 Kč

Škody 3 600,00 Kč

Ostatní náklady 85 779,19 Kč

Odpisy majetku 119 744,00 Kč

Poskytnuté příspěvky 537 470,30 Kč

Celkem 23 183 043,43 Kč

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření

Nedílnou součástí výroční zprávy je výrok auditora.

Příspěvky na stř. NOOL (Národní organizace pro ověřování léčiv) byly využity na přípravu NOOL, která se v roce 
2017 stane samostatnou entitou. Aktivity sledující vytčené cíle bude AIFP vykonávat i v následujících letech.
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VÝROK AUDITORA

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky zájmového sdružení právnických osob 
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu IBC Pobřežní 3 Praha 8, IČ 70970173  
/dále jen sdružení/, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, za rok končící k 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o sdružení jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv 
zájmového sdružení právnických osob Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 
Praha 8 k 31.12.2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků 
za rok končící k 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme 
na sdružení nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku. 

AUDIT IB, spol. s r. o. č. oprávnění 146,
Janovského 12, 170 00 Praha 7
Odpovědný auditor:
Ing. Ivana Podhráská, č. oprávnění 564
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KONTAKTNÍ
A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Budova IBC – Pobřežní 3
186 00 Praha 8

www.aifp.cz+420 224 832 553

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.
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