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Joint Clinical Assessment (JCA) - Integration 
into the local reimbursement system 

• Familiarization with the Regulation on HTA and the organization of the 
Coordination Group.

• Current events in the implementation of the regulation.

• What JCA means and what will be its result.

• What can be expected of the process for assessing individual interventions?

• Requirements for submitted documentation and obligations of subjects 
(companies).

• Rights and obligations of member states.

• Discussion: What can the process mean for manufacturers and state authorities 
from the point of view of comparative effectiveness evaluation and health 
economic analyses?
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Link na připojení

__________________________________________________

Schůzka v Microsoft Teams 

Připojit se přes počítač, mobilní aplikaci nebo zařízení místnosti 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

ID schůzky: 366 756 655 099 
Přístupový kód: HAV8uf 

Stáhnout Teams | Připojit se na webu

Další informace | Možnosti schůzky
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Pozn: Akce je organizována pro členy ČFES, vstup pro ne-členy ČFES je zpoplatněn 1000,- Kč

Pro zástupce státních autorit a zdravotních pojišťoven je vstup zdarma 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiYjdiMTgtYzE1MC00NzJmLTk1MTgtNWYxMGE4YWI4NTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e223041a-07ba-4985-9d71-122802731524%22%2c%22Oid%22%3a%22b8e7909b-cad9-4c87-b7e9-a453f56e0ed8%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=b8e7909b-cad9-4c87-b7e9-a453f56e0ed8&tenantId=e223041a-07ba-4985-9d71-122802731524&threadId=19_meeting_YjdiYjdiMTgtYzE1MC00NzJmLTk1MTgtNWYxMGE4YWI4NTdj@thread.v2&messageId=0&language=cs-CZ
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Proč je důležité se WTP zabývat?
V ČR vzrostla celková cenová hladina mezi lety 2013 a 08/2022 o 36,5% (dle 
indexu spotřebitelských cen, HICP EUROSTAT), a cenová hladina dále roste až skoro o 
20%

Přirozeně rostou náklady léků na: R&D (+ je v čase složitější vymyslet molekulu), 
platy, distribuci, obalový materiál, propagaci, organizaci klinických studií aj.

Zdravotní „inflace“ je však ještě vyšší, kdy náklady na zdravotnictví mezi lety 2013 a 
2020 vzrostly o 64,4% (Eurostat) oproti roku 2020, ale dále významně rostly ceny

Naproti tomu WTP pro inovativní terapie zůstala „fixní“ stále na výši 1.2 milionu 
Kč/QALY

Fixní WTP a další bariéry vstupu mohou přinést dlouhodobé problémy v podobě nižší 
ochoty vstoupit/žádat v ČR o úhradu standardní cestou, což v konečném důsledku 
bude znamenat nedostupnou účinnou péči o pacienty

Fixní WTP na jedné straně a vstup bez (WTP) omezení (orphani, VILPy) může 
přinést nerovnováhu v rámci celého systému, při daném fixním rozpočtu
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Úvodem…
Všechny léky jsou si rovny, ale některé jsou si rovnější (orphany, onemocnění s vysokou 
nenaplněnou potřebou léčby) – společnosti/systémy po celém světě tyto terapie chtějí 
zvýhodňovat, otázka zní: jakým způsobem? Jak moc? A za jakou cenu?

WTP by ideálně MĚLA být:

Jasně odvozená a zdůvodněná

Předvídatelná v čase

Valorizovaná v čase

V adekvátní výši, aby umožnila vstup inovací, ale zároveň aby umožnila reálné 
financování systému

WTP by ideálně NEMĚLA:

Podléhat krátkodobým politickým tlakům

Jakékoliv změny by měly být široce diskutovány a mělo by být dosaženo 
shody mezi stakeholdery (plátci, HTA agentury, firmy, poskytovatelé, ostatní 
v systému)
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WG progress status & next steps
✓ Literature review of existing reviews

✓ PROSPERO protocol

✓ Development of specific questionnaire, addressing selected countries

✓ Processing the answers into this questionnaire, by WG representatives

✓ ISPOR ask for review/ questionnaire towards ISPOR international 
chapters

✓ Review of WHO approach towards WTP

✓ Other inspiration…

✓ Tool/ calculator: iDBC - iMTA
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1. Applicability of WTP & its impact on final decision

2. How and to what anchor the height of WTP

3. Added value definition in relation to WTP

4. Exceptions for no applicability of the WTP

5. Budget impact results & its impact on final decision/ 
Innovation launch 

FR AU CA US BE NL
UK/
Nice

UK/
Scot

SK DK NO SE FI

Review status √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Validation by country insider

Validation by ISPOR chapter

o Presentation of sub-groups & draft review preparation (Mar/ Apr ´23)

o Creating a white paper and stimulating discussion with all stakeholders (May ´23)

..ongoing…

..ongoing…

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.imta.nl%2Ftools%2Fidbc%2F&data=05%7C01%7Cklimes_jiri%40lilly.com%7C138186a3b225451c246e08daf48573ee%7C18a59a81eea84c30948ad8824cdc2580%7C0%7C0%7C638091151257004100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jEFC%2BBq%2BEpnwIJBmQ8i7KaiCSzDQbZvZSGjRfoOuv3s%3D&reserved=0
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Pracovní podskupiny
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1. JK 2. BP 3. TM

Miloš Živanský Aleš Kmínek Jan Doležel

Michal Kostern Pavel Chytil Lenka Bulejová

Jessica Vydrová Kateřina Novotná Georg Michálek

Jana Šípková Ondřej Stuchlík Jana Petrenko

Jan Tužil Karolína Baloghová Barbora Decker

Martin Kolek Gabriela Volfová Tomáš Spousta

Michaela Tauchmanová Štěpán Uherek Martina Mazalová

Rešerše nad zeměmi…

Nordics (DK, NO, SE, FI), Kanada Skotsko, Francie, Austrálie, Slovensko UK, Holandsko, Belgie, USA

THANK YOU!!!



ČFES on linked, web…
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Prosíme proto o úhradu na číslo účtu: 35-5555660267/0100
Variabilní symbol podle Vašeho členského čísla (zasláno všem e-mailem)
Předem děkujeme, stejně jako děkujeme těm, co příspěvek uhradili v termínu
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Díky!
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