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V případě zúžení výběru pouze na LP registrované v roce 2017 
stoupne procento LP s úhradou v ČR na 23 %. Více než polovina 
LP registrovaných v tomto období stále není v ČR dostupná

POZNÁMKA: analýza neuvažuje biosimilars a centrálně registrovaná generika.

Originální LP Orphan LP
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Originální LP Orphan LP

ČR má ve srovnání s ostatními státy EU pomalejší přístup k 
nově schváleným inovativním léčivým přípravkům

• Hodnota udává time-to-price – mediánový počet dnů od 
centrální registrace EMA do viditelné ceny v daném státě

• Doba je odrazem délky administrativního řízení nutného 
pro získání úhrady, ale také „strategického čekání“ firem, 
které mohou odložit vstup do některých států (např. z 
důvodu podoby cenové politiky daného státu)

POZNÁMKA: Státy EU musí zveřejňovat ceny LP. V případě ČR se jedná o Seznam cen a úhrad (SCAU) vydávaný SÚKLem.
Analyzovány byly LP registrované v období 1Q2017 – 1Q2019



POMALÝ PROCES PŘÍSTUPU PACIENTŮ K NOVÝM LÉKŮM

QuintilesIMS 2017

• ČR má jeden z nejdelších časů od registrace nového léku k jeho zpřístupnění pacientům

ISPOR 2016
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• I. Atraktivita CZ farmaceutického trhu
• Velikost trhu
• Rozpočty nákladné léčby vs. BIG-5
• Hranice ochoty platit, nejnižší cena v EU
• Dostupnost pacientů k léčbě – často chybí infrastruktura, 

diagnostika

• II. Ovlivnění ceny v jiných zemích
• ČR je ve 13 referenčních koších zemí EU (? USA)
• Tlak na zveřejňování reálných cen

• III. Lhůty SUKL
• Je nutné posuzovat cíleně (doba od žádosti do HZ nebo první 

reakce SUKLu – např. výzva k doplnění)
• Lhůty jsou prodlužovány jednáním MAH - ZP

PŘÍČINY TOHOTO STAVU



iHETA 2018:
SŘ v ATC skupině L01 (protinádorová léčiva) zahájená od 
1.1.2012
Vybráno 83 SŘ s novými molekulami

48 SŘ dostupných na webu SUKlu (Verso)
22 SŘ ukončeno
26 stále běží

čas do první reakce SUKLu = 176,4 dne (1-391)
reakcí mohla být výzva k součinnosti, HZ, či něco 
jiného

čas do vydání 1. HZ = 306,4 dne (30-697)
čas do vydání FHZ = 448,5 dne (48-1 295)
čas do vydání rozhodnutí = 421,5 dne (81-1 118)



DOSTUPNOST ONKOLOGICKÝCH LÉKŮ – CEE	REGION
2019

• AIFP SK

• Od roku 2011 75 
onkologických léků 
registrovaných EMA
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SYSTÉM CAÚ MÁ V ČR	VÍCE POZITIV NEŽ NEGATIV

• Kvalita hodnocení 
• Na úrovni středně 

velkých HTA agentur v 
EU

• Detailní metodika

• Transparentnost a 
veřejná kontrola

• Úroveň komunikace mezi 
jednotlivými hráči

• Rychlost/pomalost
• Schopnost prioritizace
• Nesrozumitelnost pro lékaře 

a pacienty

+ -



NOVÉ LÉKY SE K ČESKÝM PACIENTŮM
DOSTÁVAJÍ S VELKÝMI OMEZENÍMI

• This pattern is not unique for the Czech 
Republic, but it is repeatedly applied in 
Germany, Austria and other countries

• EY, April 2015



MECHANISMY ÚHRAD LP
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Úhrada 
LP

Trvalá UHR
CEA<WTP, BIA regulace

Včetně moderní terapie OOP
Dočasná úhrada VILP
2+1 roky, závazek, risk-sharing

Výjimečná úhrada §16 Nový systém pro 
ultra-orphan drugs

NEMLéky



TŘETÍ CESTA/ORPHAN LEGISLATIVA

• Přináší odlišný rámec pro rozhodování orfany/non-orfany

• § 39b Zásady stanovení nebo změn výše 
a podmínek úhrady léčivých přípravků

• Kriteria hodnocení
• terapeutická účinnost a bezpečnost 
• závažnost onemocnění
• nákladová efektivita – náklady a přínosy na 

jednoho pojištěnce a celkové náklady na 
zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění

• veřejný zájem
• vhodnost cesty podání, formy, síly
• obvyklé dávkování
• nezbytná délka léčby 
• míra součinnosti osoby, které je podáván 
• jeho nahraditelnost jiným léčivem 
• předpokládaný dopad úhrady na finanční 

prostředky zdravotního pojištění 
• doporučené postupy odborných institucí a 

odborníků, a to vždy z hlediska nákladové 
efektivity a s ohledem na dopad na finanční 
prostředky 

• § 39da Zásady pro úhradu léčivých přípravků 
k léčbě vzácných onemocnění

• Kriteria hodnocení
• a) jeho terapeutická účinnost a bezpečnost, 
• b) závažnost onemocnění, k jehož léčbě je určen, 
• c) jeho nahraditelnost jinými léčebnými postupy 

hrazenými z prostředků zdravotního pojištění,
• d) celospolečenský význam možnosti terapeutického 

ovlivnění onemocnění, k jehož léčbě je určen, a 
dopady léčby na systém zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení,

• e) jeho prokazatelný přínos na zlepšení kvality života 
pacienta, 

• f) reálné možnosti pro zajištění poskytování úspěšné 
a efektivní léčby v síti poskytovatelů zdravotních 
služeb,

• g) doporučené postupy odborných institucí a 
příslušných odborných společností,

• h) podmínky jeho úhrady z prostředků zdravotního 
pojištění navržené v žádosti, včetně případných 
smluv uzavřených ve veřejném zájmu držitelem 
rozhodnutí o registraci a zdravotními pojišťovnami 
omezujících dopad na prostředky zdravotního 
pojištění nebo upravujících sdílení rizik souvisejících 
s účinností tohoto léčivého přípravku v podmínkách 
klinické praxe,

• i) nákladová efektivita a předpokládaný dopad do 
rozpočtu.



RESTRIKCE V JEDNÁNÍ ZP	-METODIKY

• SUKL má posoudit, zda je lék účinný, bezpečný

• ….nákladově efektivní – zda přínos odpovídá nákladům – náklady 
na získaný QALY – aplikace hranice ochoty platit

• ….nakolik nákladný = dopad na rozpočet (tj. kolik bude v příštích 
letech léčeno pacientů a kolik to bude ZP stát)

• Metodika VZP říká, že za jakýkoliv nový lék nebude platit více než 
10 mil. Kč/rok, ve výjimečných případech 30 mil. Kč

• Tento přístup je bez vyjímky aplikován a pokud chce firma vstoupit 
na trh, musí ZP ušetřit adekvátní náklady v jiných skupinách

• Diskriminační pro menší firmy s méně (jedním) produktem a 
neschopností poskytnout “portfolio-deal“

• Nezohledňuje potřebu, inovativnost, nákladovou efektivitu 
• Není rozdíl, jestli pacientů bude 10 nebo 10 000



4	ZÁKLADNÍ BARIÉRY PRO NOVÉ LÉKY A SMĚRY ŘEŠENÍ

1. Restriktivní přístup zdravotních pojišťoven k novým lékům – paušální a neflexibilní 
budget-cap

• Učinit jej flexibilním podle potřeby, inovativnosti (zisk QALY), ICER a očekávanému 
dopadu na rozpočet

• Vetší prostor pro outcomes-based risk-sharingy

2. Neochota vytvořit dostatečné rozpočty v centrech specializované péče – úhrada není 
automaticky následována vytvořením rozpočtu v příslušných centrech

• Zálohování center musí odrážet nové vstupy LP a nejen nastavený koeficientů v 
úhradové vyhlášce

• Peníze za správně indikovaným pacientem

3. Malá kapacita SUKLu vyřizovat nové žádosti
• Uvolnění kapacit (zbytné revize)
• Prioritizace (orfany – 120 dnů, ?život prodlužující terapie, fast-track, terapie s nízkým 

ICER – NICE HST)

4. Nevhodné nastavení pravidel pro některé skupiny léků (např. orfan léky, nákladná 
onkologika)

• Novela 48 vstupuje do legislativního procesu
• Onkologika – při prodloužení života, doby do progrese vyšší ICER dle míry inovace 

(zisk QALY)


