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1. Úvod
Právní problematika dotýkající se zdraví člověka je velmi specifická. Specifikum
zdravotnického, respektive farmaceutického práva tkví v tom, že se tyto relativně okrajové
oblasti českého právního systému dotýkají každého z nás. Důsledky správních rozhodnutí ve
věcech stanovování výše úhrad a maximálních cen za léčivé přípravky pociťujeme
bezprostředně vždy, když kupujeme v lékárně jakýkoliv léčivý přípravek.
Článek 31 LZPS zakotvuje každému právo na ochranu zdraví a občanům na základě
veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek,
které stanoví zákon. Toto je pak naplněno zákonem o veřejném zdravotním pojištění.
Ekonomiku České republiky lze vymezit jako tržní1. Nicméně, jedná-li se o obchod
s léčivými přípravky, jsou zásahy ze strany státu žádoucí, a to zejména z důvodu ochrany
spotřebitelů, respektive pacientů. V systému dělení ekonomických statků je totiž nutné chápat
léčivé přípravky jako statek nezbytný a poptávku po nich jako neelastickou, což znamená, že
poptávka po léčivých přípravcích není závislá na změně důchodů. Bylo by tedy společensky
velmi nežádoucí, aby byl spotřebitel (pacient), který je ve výrazně slabším postavení, závislý
na ceně, kterou si za léčivý přípravek stanoví prodávající. Toto je ještě více umocněno
v situacích, kdy na konkrétní nemoc existuje pouze jediný účinný léčivý přípravek a je zde
tedy irelevantní funkce tržní konkurence.
Stát ovlivňuje prostřednictvím činnosti příslušných správních orgánů ceny léčivých
přípravků dvěma způsoby. Prvním způsobem je stanovování maximálních a věcně
usměrňovaných cen za léčivé přípravky neboli cenová regulace, kterou se budu zabývat
podrobně v šesté kapitole. Druhým způsobem je úhradová regulace léčivých přípravků, kdy
příslušný správní orgán stanovuje míru podílu, jakou se bude stát podílet na úhradě daného
léčivého přípravku, této problematice se věnuje sedmá kapitola této práce. Výsledkem obou
ovlivněných složek ceny léčivého přípravku je stanovení konečného doplatku za léčivý
přípravek, který pacient hradí v lékárně.
Cílem této práce je zanalyzovat problematiku cenové a úhradové regulace léčivých
přípravků v širším kontextu, včetně historických, politických a ekonomických souvislostí a
detailněji rozebrat vybrané problematické aspekty této oblasti, zejména se zaměřením na
Ekonomika, kde jsou ceny určovány tržními mechanismy, tedy nabídkou a poptávkou, které vytvářejí
konečnou cenu.
1

1

problémy objevující se v praxi. Z tohoto důvodu je začátek práce, konkrétně třetí kapitola,
věnován

problematice

regulace

a

nedokonalého

konkurenčního

trhu

z obecného

ekonomického hlediska. Účelem této části je vysvětlit, proč je nutné trh s léčivými přípravky
regulovat.
Následující čtvrtá kapitola je zaměřena na uvedení konkrétního léčivého přípravku na
trh. Zabývá se výzkumem, vývojem a registrací léčivých přípravků, neboť bez toho by
nemohlo dojít k regulaci cen těchto léčivých přípravků. Dále se práce již zabývá samotnou
cenovou a úhradovou regulací a s tím spojenými problémy. Cílem této práce není detailní
popis jednotlivých správních řízení.
Spotřeba léčivých přípravků v České republice roste od roku 2003 v průměru o 2,5%
za rok. V roce 2014 byly do lékáren a zdravotnických zařízení dodány léčivé přípravky od
distributorů celkem za 55,1 miliardy. V porovnání s rokem 2003 se částka zvýšila o 33% a
spotřeba léčivých přípravků v definovaných denních dávkách vzrostla o 27%.2
Největší boom v oblasti dostupnosti a s tím související spotřeby léčivých přípravků
nastal v devadesátých letech 20. století. Poskytování zdravotní péče před rokem 1989 bylo
nejen co do sortimentu léčivých přípravků značně limitované. Mnoho léčivých přípravků
nebylo

v Československu3

vůbec

dostupných,

a

to

jednak

z důvodu

pomalého

technologického pokroku a za druhé z důvodu minimálního dovozu ze západních zemí.
Pádem komunistického režimu se situace změnila, na český trh vstoupilo velké množství
nových léčivých přípravků a svoji roli sehrála i reklama. Lidé začali kupovat více léčivých
přípravků, zejména těch, které nejsou na lékařský předpis. Rychle se také rozšířily nově
dostupné léčivé přípravky na nemoci srdce a cév a nákladné léčivé přípravky na léčbu
nádorových onemocnění. Toto samozřejmě vedlo k výraznému zatížení státního rozpočtu, což
bylo třeba adekvátním způsobem řešit a najít vhodné politicko – ekonomicky – právní řešení.
O první reformu zdravotnictví, spočívající zejména v nastavení přísnějších pravidel
pro lékaře, zmrazení nákladů na předepsané léčivé přípravky a nastavení důkladné kontroly se
pokoušel v roce 2006 tehdejší ministr zdravotnictví David Rath. Mimo jiné byla
Ministerstvem zdravotnictví České republiky vydána nová vyhláška o úhradách zdravotní
péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, č. 550/2005 Sb.,
ŠULEK, Marcel a BOČEK, Jan. Léky v datech: Na čem jsme závislí, kolik
utrácíme?http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/1465581, cit. 28. 3. 2018
3
Oficiální název mezi lety 1960 – 1990 byl Československá socialistická republika (ČSSR)
2

2

ze dne 21. 12. 2005. Dále byly sníženy marže lékáren z 32% na 29% a byly také sníženy
úhrady ze strany zdravotních pojišťoven, což v konečném důsledku vedlo ke zdražení
léčivých přípravků. Schválením novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a
projednáváním novely zákona o péči o zdraví lidu4 byl ukázán záměr výrazně posílit vliv státu
v oblasti zdravotního pojištění a dalších oblastech zdravotní péče. Nutno poznamenat, že
náklady na léčivé přípravky v roce 2006 klesly o 10 miliard oproti roku 2005.5
V roce 2008 proběhla další významná reforma zdravotnictví – tentokrát v režii
ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Nejvýznamnější bylo zavedení regulačních poplatků,
kromě jiného, pacienti platili za každou položku (léčivý přípravek) na receptu. To mělo vést
ke snížení nadužívání léčivých přípravků ze strany pacientů, nicméně cíl to příliš nesplnilo.
Z počátku se zdálo, že efekt této reformy bude velmi pozitivní, v pozdějších měsících roku
2008 se ale ukázalo, že prvotní efekt významného snížení spotřeby léčivých přípravků byl
způsoben tzv. předzásobením, kdy se řada pacientů v posledních dnech roku 2007 (tedy těsně
před nabytím účinnosti zavedení regulačních poplatků) předzásobila léčivými přípravky
v množství, které odpovídalo jejich tří měsíční spotřebě, čímž došlo ke snížení spotřeby
léčivých přípravků v prvním čtvrtletí roku 2008, nicméně v následujících měsících byl tento
efekt značně utlumen.6 Julínek se také zaměřoval na ceny léčivých přípravků, a chystal nový
systém cenotvorby léčiv. Práci na novém zákoně ale ukončil a přidal ho jako pozměňovací
návrh k zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů. Naprosto stěžejní zákon, který se dotýká
třetiny rozpočtu zdravotních pojišťoven, byl tedy schválen jako pozměňovací návrh (těsnou
většinou 101 hlasů). Tak vznikl nový referenční systém stanovování cen a úhrad léčivých
přípravků. Média i poslanci se tehdy zajímali o kontroverzní téma regulačních poplatků a tato
změna prošla bez jejich povšimnutí.7 Podrobněji je zavedení nového systému rozebráno dále
v práci.
Je poměrně logické, že stát se snaží bojovat o co nejnižší ceny léčivých přípravků,
v jeho zájmu je zaplatit na pojištění co nejméně. Na druhé straně ovšem stojí výrobci léčivých
přípravků, distributoři a lékárny. Velmi snadno může nastat situace, kdy je maximální cena a
obchodní přirážka stanovena ze strany SÚKL, resp. Ministerstvem zdravotnictví na takovou
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, nahrazen s účinností od 1. 4. 2012 zákonem č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
5
ŠULEK, Marcel a BOČEK, Jan. Léky v datech: Na čem jsme závislí, kolik
utrácíme?http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/1465581, cit. 28. 3. 2018
6
MIKESKOVÁ, Hana. Analýza zavedení regulačních poplatků. Str. 10
7
DLOUHÁ, Petra. Systém cenotvorby léků: ždíme naše zdravotnictví?http://www.penize.cz/statnirozpocet/243626-system-cenotvorby-leku-zdime-nase-zdravotnictvi, cit. 29. 3. 2018
4
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částku, že už se nevyplatí léčivý přípravek do ČR dodávat. Pak můžou nastat dvě situace, buď
výrobce léčivý přípravek úplně stáhne z trhu, nebo čeští distributoři začnou prodávat léčivý
přípravek do zahraničí, kde se jim to finančně více vyplatí. Tento fenomén se nazývá
reexport. Výsledkem je, že čeští pacienti se pak k léčivému přípravku nedostanou. Stát tedy
svojí regulací léčivých přípravků musí balancovat mezi co nejnižší cenou a dostupností
léčivého přípravku v ČR.
Že je výpadek daného léčivého přípravku reálný, a nejedná se jen o hypotetickou
situaci, dokazuje například případ z roku 2013, kdy ministr zdravotnictví ve vládě Jiřího
Rusnoka Martin Holcát rozhodl o zákazu reexportu inzulinových per a později také léčivého
přípravku Actilyse. Důvodem byly tenčící se zásoby předmětných léčivých přípravků.8 Nutno
podotknout, že pokud by byl zákaz porušen, nehrozily reexportérovi žádné sankce. Přesto
bylo toto opatření účinné, jak sám hodnotí Holcát.9
Novelou zákona o léčivech10 byl reexport léčivých přípravků s účinností od 1. 4. 2017
omezen. Novela zakotvila do českého právního řádu opatření k zajištění dostupnosti léčivých
přípravků, které spočívá v tom, že pokud SÚKL shledá, že uskutečněním distribuce léčivého
přípravku do zahraničí by v následujících třech měsících došlo k nedostatku léčivého
přípravku, který není nahraditelný jiným léčivým přípravkem odpovídajících léčebných
vlastností a tento nedostatek ohrožuje dostupnost a účinnost léčby pacientů v České republice
s přímým dopadem na ochranu zdraví obyvatelstva, dá podnět Ministerstvu zdravotnictví.11
Ministerstvo může vydat k zajištění dostupnosti humánních léčivých přípravků opatření
obecné povahy, kterým omezí nebo zakáže distribuci předmětného léčivého přípravku do
zahraničí.12 Nedodržení takového zákazu je přestupkem, za který hrozí pokuta až do
2 000 000,- Kč.13

Ministr zdravotnictví Martin Holcát rozhodl o zákazu reexportu léčivého přípravku Actilyse.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictvi-martin-holcat-rozhodl-o-zakazu-reexportu-lecivehopripravk_8557_2778_1.html, cit. 29. 3. 2018
9
VÁLKOVÁ, Hana. Holcátovy zákazy vývozu léků nezabránily. Část zmizela
v zahraničí.http://zpravy.idnes.cz/novy-reditel-lekoveho-ustavu-a-reexporty-leciv-f5q/domaci.aspx?c=A140211_162835_domaci_hv, cit. 29. 3. 2018
10
Předpis č. 66/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
11
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, § 77d, odst. 1
12
Tamtéž, odst. 3
13
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, § 105, odst. 2, písm. t), § 107, odst. 1, písm. c)
8
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Autorka si dovoluje dodat, že tato práce vychází v souladu s pravidly Studentské
vědecké odborné činnosti14 z autorčiny dřívější práce “Regulace cen léčivých přípravků“.

Diplomová práce byla zpracována podle právní úpravy účinné ke dni 24. 4. 2018.

14

Srov. čl. 4.6. Pravidel XI. ročníku SVOČ PF UK. https://www.prf.cuni.cz/svoc-1404048554.html
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2. Pojmosloví
2.1. Léčivý přípravek
Zákon o léčivech15 vymezuje v ustanovení § 2 léčivý přípravek jako látku nebo
kombinaci látek prezentované s tím, že mají léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě
onemocnění lidí nebo zvířat, nebo látku nebo kombinaci látek, které lze použít u lidí nebo
podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či
ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo
metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.
V druhém odstavci tamtéž je pak definováno, co všechno je léčivým přípravkem. Tato
práce se zabývá pouze humánními léčivými přípravkami určenými pro použití u lidí nebo
podání lidem.
Pokud je v této práci používán pojem „lék“ rozumí se tím konkrétní léčivý přípravek,
který se již v konkrétním obalu a formě podání dostane k pacientovi (nejčastěji v lékárně).

2.2. Poskytování zdravotních služeb
Poskytovatelem zdravotních služeb je fyzická nebo právnická osoba, která k tomu má
oprávnění dle zákona o zdravotních službách. Dále je v ustanovení § 2 tamtéž definováno, co
se rozumí zdravotními službami. Mimo jiné se zdravotními službami rozumí poskytování
zdravotní péče zdravotnickými pracovníky podle tohoto zákona a také činnosti vykonávané
jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti
s poskytováním zdravotní péče16. Z uvedeného lze tedy uzavřít, že zdravotní služby jsou
nadřazeným pojmem termínu zdravotní péče.
K výše uvedenému je třeba doplnit, že občanský zákoník definuje v ustanovení § 2637
pojem „péče o zdraví“, který zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny další služby, které
se týkají bezprostředně ošetřovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho
zdravotní stav. Dále občanský zákoník upřesňuje, že péče o zdraví není činnost spočívající jen
v prodeji nebo jiném převodu léků.17

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o zdravotních službách
17
Občanský zákoník, § 2637
15
16
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Pojem péče o zdraví ve smyslu občanského zákoníku tak zahrnuje i pojem zdravotní
služby ve smyslu zákona o zdravotních službách.18
Pro úplnost lze uvést, že stěžejním zákonem v oblasti zdravotnictví a poskytování
zdravotních služeb je zákon o zdravotních službách, který je zákonem speciálním19 a to
vzhledem k ustanovení § 9 občanského zákoníku, které stanovuje, že soukromá práva a
povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém
je neupravují jiné právní předpisy, tedy zakotvuje subsidiární použití občanského zákoníku.

POŘÍZEK, Jan. Ke smlouvě o péči o zdraví dle nového občanského
zákoníku.https://www.epravo.cz/top/clanky/ke-smlouve-o-peci-o-zdravi-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku94360.html, cit. 31. 3. 2018
19
Lex specialis
18
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3. Ekonomický přístup k regulaci
V ekonomii se často setkáváme s konceptem dokonale konkurenčního trhu. Ten je za
ideálních podmínek alokačně efektivní, tedy dochází k maximalizaci ekonomického přebytku,
který je tvořen součtem spotřebitelského přebytku a přebytku výrobce. 20 Za takových
podmínek již státní zásah formou regulace nemůže vést k dosažení větší efektivity.
Koncept dokonalé konkurence předpokládá, že trh se skládá z atomistických firem na
straně prodávajících a velkého množství spotřebitelů na straně nakupujících. Žádný z těchto
subjektů nemá možnost sám ovlivnit tržní cenu.21Zároveň je pro fungování dokonalého trhu
nutné splnění dalších podmínek jako jsou dokonalé informace, neexistence bariér pro vstup do
odvětví a pro vystoupení z něj či homogenní produkce v rámci odvětví. Je tedy zřejmé, že
splnění podmínek dokonalé konkurence je velmi obtížné a tento koncept lze tedy vnímat spíše
jako nedosažitelný ideál.
V reálném světě se pohybujeme na trzích nedokonalých, na kterých dochází k tzv.
tržním selháním. Ta jsou blíže představena v následujících podkapitolách.

3.1. Informační asymetrie
Informační asymetrie vzniká na trzích ve chvíli, kdy má jedna ze stran více informací
či disponuje kvalitnějšími informacemi. V takovém případě mohou trhy poskytovat falešné
signály či pokřivit motivaci jednotlivých agentů na trhu. V krajním případě může informační
asymetrie vést k tomu, že trh vůbec nevznikne.22
Případ, kdy důsledkem informační asymetrie je dokonce zabránění vzniku trhu, popsal
v roce 1970 ve slavném článku The Market forLemons George Akerlof.23Akerlof uvádí jako
příklad trh s ojetými automobily, kde jsou dva typy vozů – kvalitní a méně kvalitní. Na trhu je
informační asymetrie mezi nakupujícími a prodávajícími. Prodávající vědí, které auto je
kvalitní a které ne, kupující je ovšem rozeznat nedokážou. Naopak kupující vědí množství
kvalitních a nekvalitních aut, které se na trhu vyskytuje.Řekněme, že nekvalitních aut si
kupující cení na 200, prodávající na 150, kvalitních pak kupující na 500, prodávající na 400.
Také předpokládejme, že na trhu je stejné množství kvalitních a nekvalitních aut. Za

SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie: 18. vydání. Str. 163.
Tamtéž. Str. 166.
22
Tamtéž. Str. 211.
23
AKERLOF, George A. The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism.
20
21
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standardní situace je tedy možné, aby trh vznikl. Při informační asymetrii jsou ovšem
kupující, kteří kvalitní a nekvalitní auta nerozeznají, ochotni zaplatit pouze jednotnou částku,
v tomto případě 350 (0,5*200+0,5*500). To je ovšem částka, za kterou jsou prodávající
ochotni prodávat pouze auta nekvalitní. Důsledkem takovéto informační asymetrie je tedy
tržní selhání ve formě nevzniknutí trhu s kvalitními auty, přestože by vzniknout mohl.
Výše uvedené selhání je příkladem tzv. nežádoucího výběru. Ten se může projevit
v mnoha oblastech. Například pokud má soukromé pojištění nastavené jednotnou cenu pro
všechny skupiny – ať už z důvodu nařízení vlády či asymetrie informací, kdy má pojišťovna
méně informací o pojištěnci než sám pojištěnec -, nevyplatí se méně rizikovým skupinám
pojištění uzavírat. Pojištěny tak zůstanou pouze více rizikové skupiny, což nutí pojišťovny
cenu zvýšit a výsledkem je omezený trh.24Akerlof aplikuje stejný princip i na trh práce, kde
jím vysvětluje diskriminaci menšin, která podle něj nemusí být důsledkem iracionality nebo
předsudků, ale jednoduše informační asymetrie, která vede zaměstnavatele k tomu, aby
uchazeče o práci posuzoval i podle takových skupinových kritérií.25
S nežádoucím výběrem se úzce pojí další ekonomický pojem, kterým je tzv. morální
hazard. K němu dochází v případě informační asymetrie, kdy pojištěný má informační výhodu
oproti pojistiteli a pojištění může povzbuzovat rizikové chování. Za takové situace se mění
pravděpodobnost ztráty a opět dochází k informačnímu tržnímu selhání. V některých
případech je vliv morálního hazardu zanedbatelný, ale v jiných může být velmi podstatný.
Samuelson uvádí, že si lze těžko představit, že někdo bude riskovat smrt jen kvůli
uzavřenému životnímu pojištění, ale podle mnoha studií dochází například k nárůstu zákroků
plastické chirurgie či využití dlouhodobé péče typu léčeben v případě zdravotního pojištění.
Z tohoto důvodu většina programů zdravotního pojištění tyto služby nezahrnuje.26

24
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3.2. Bariéry vstupu do odvětví
Podmínky vstupu do odvětví nám ukazují, jak snadno může nová firma začít v daném
odvětví působit. To závisí především na nákladech takového vstupu, ale také na tom, jak
velkou výhodu mají firmy, které v odvětví již působí a které tak mohou získat jistou
konkurenční výhodu ne proto, že jejich produkty jsou lepší, ale jednoduše proto, že na trhu
byly první. Pokud je vstup do odvětví obtížný, pak vstup nové firmy nemusí znamenat, že
firmy, které již v odvětví byly přítomny, sníží své ceny.27
Při existenci bariér vstupu do odvětví je tak možné, aby si firmy v odvětví účtovaly
vyšší ceny, aniž by tím přilákaly nové firmy, jak by se stalo v případě dokonale
konkurenčního trhu. Klasickým příkladem takové bariéry je patentová ochrana na produkty,
které nemají blízké substituty. To se typicky může týkat léčivých přípravků. Pokud by
patentovou ochranu získal léčivý přípravek, ke kterému není substitut a trh by nebyl jinak
regulovaný, pak vzniká po dobu platnosti patentu monopol, kde si monopolista účtuje
monopolní cenu.28
Co vše lze počítat mezi bariéry vstupu do odvětví, není úplně jasně definováno a
názory ekonomů se v tomto tématu výrazně liší. Na jedné straně stojí ti, kteří prosazují užší
definici tohoto pojmu a v krajním případě za bariéry vstupu do odvětví považují pouze
administrativní omezení ze strany vlády. Na druhé straně pak stojí ekonomové, kteří bariéry
vstupu do odvětví vnímají mnohem šířeji a zahrnují mezi ně každý větší výdaj, který je nutný
pro zahájení činnosti v odvětví. Sem by tak vedle již zmíněných patentů a dalších vládních
restrikcí typu tarifů, na jejichž vnímání jako bariéry panuje shoda, mohly patřit obecně
náklady nutné pro vstup do odvětví, ale i výhoda na straně nižších nákladů u firem, které již
na trhu jsou. Někteří ekonomové vnímají jako bariéru vstupu do odvětví i existenci úspor
z rozsahu, které posilují tendenci k vytváření méně koncentrovaných trhů.29

27

VISCUSI, Kip V.; HARRINGTON, Joseph E. a John M. VERNON. Economics of Regulation and Antitrust.

Str. 63.
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Když hovoříme o bariérách vstupu do odvětví, neměli bychom zapomínat ani na
bariéry odchodu z odvětví. Ty lze považovat za faktor, který ovlivňuje i původní rozhodnutí
do odvětví vstoupit, neboť firma se v takovém případě rozhoduje za podmínek nejistoty, zdali
v odvětví uspěje či nikoli, a měla by proto zvažovat i případnou exitovou strategii. 30 Porter
člení31 bariéry odchodu z odvětví do tří kategorií. První jsou strukturální bariéry, které
vycházejí z charakteristiky technologií a kapitálu u dané firmy. Pokud se pohybujeme
v odvětví, kde firma potřebuje ke své činnosti specifická a dlouhodobá aktiva, je odchod
z odvětví obtížnější. Podobně je tomu v případě, kdy významnou roli hraje nehmotný majetek
jako například „goodwill“. Druhou kategorií jsou velké firmy, kde je na činnosti v jednom
odvětví závislá činnost firmy v jiném odvětví. Tento vztah může bránit firmě odejít
z neprofitabilního trhu. Třetí kategorii Porter definuje jako manažerskou a opět se týká
především velkých firem, které působí v několika odvětvích a v rámci firmy sdílejí
technologie či distribuční kanály. Díky tomu je pro manažery poměrně obtížné zjistit
skutečnou profitabilitu firmy v jednotlivých odvětvích, a tak ani nemusejí rozpoznat, že jsou
ekonomické důvody pro odchod z některého odvětví.

3.3. Externality
Externality – neboli efekty přelévání – vznikají, pakliže firmy nebo lidé přivodí
náklady či zisky jiným, aniž by toto přelévání bylo nějak kompenzováno prostřednictvím trhu.
Jde o typ neefektivity, kdy nedobrovolně neseme nějaké náklady – v případě negativní
externality – či zisky – v případě pozitivní externality.32
Pokud na trhu existují externality, výsledkem volné konkurenční soutěže není
optimální alokace zdrojů.33 V případě negativní externality dochází na neregulovaných trzích
k přemíře aktivity subjektů, které nenesou veškeré společenské náklady své činnosti. Naopak
pozitivní externalita způsobuje menší aktivitu, než by bylo třeba k efektivní alokaci.34

30
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Existují dvě základní teorie, jak lze externality řešit. S první přišel již ve dvacátých
letech 20. století ekonom Arthur Pigou, který jako první do ekonomie problém externalit
zavedl. Pigou navrhoval řešení pomocí soustavy daní a subvencí. Původce negativní
externality by měl být podle něj zdaněn, čímž by došlo k tzv. internalizaci externalit – tedy že
náklady plynoucí z externality by se přenesly zpět na jejího původce. Vyšší náklady by
následně vedly původce externality ke snížení své aktivity na společensky optimální
množství. Stejně tak v případě pozitivní externality by podle Pigoua měl stát poskytnout
původci takové externality subvenci. U pozitivní externality je totiž soukromý užitek nižší než
společenský. Bez subvence bude subjekt maximalizovat soukromý užitek, ale pokud stát bude
kompenzovat rozdíl mezi společenským a soukromým užitkem, bude dosaženo společenského
optima.35
Pigouova teorie byla již ve své době kritizována dalším slavným ekonomem Frankem
Knightem, který tvrdil, že externality vznikají pouze tehdy, nejsou-li jasně vymezena a
respektována vlastnická práva.36 A právě jasné vymezení vlastnických práv je základem
Coaseho teorému, druhé ze základních teorií, které se zabývají řešením externalit. S tou přišel
na začátku šedesátých let 20. století britský ekonom Ronald Coase, který ukázal, že
efektivního výsledku lze dosáhnout i bez státních zásahů. Pakliže jsou vlastnická práva jasně
vymezena, může dojít k soukromým vyjednáváním, kdy se původce negativní externality a
poškozený dohodnou na určité formě kompenzace. Klíčovou podmínkou takového
vyjednávání jsou ovšem nízké transakční náklady. Podle Coaseho teorému lze externality
chápat ne jako důsledek samovolného selhání trhu, ale jako důsledek vysokých transakčních
nákladů, které brání soukromému vyjednávání. Pakliže jsou transakční náklady vysoké,
nezbývá než eliminovat externality státními zásahy. 37

3.4. Trh léčivých přípravků z ekonomického pohledu
Léčivé přípravky nepatří mezi standardní spotřební produkty. Ve většině případů
nejsou spotřebitelé schopni samostatně rozhodnout, jaké léčivé přípravky použít, kdy je
použít, v jakém množství a zhodnotit jejich případná rizika. Pro všechna tato rozhodnutí
potřebují radu od odborníků. Lékaři, kteří léčivé přípravky předepisují, jsou těmi, kdo
především rozhodují o tom, co si pacient jako konečný spotřebitel koupí, takže právě oni jsou
35
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hlavním cílem marketingu farmaceutických firem.38To logicky způsobuje informační
asymetrii. I ta je ovšem v tomto případě komplikovanější. Na trhu léčivých přípravků se dnes
vyskytují již natolik sofistikované produkty, že ani vzdělání v oboru – ať už jde o medicínu
nebo farmacii – samo o sobě nemusí zajistit komplexní porozumění všem aspektům
jednotlivých druhů léčivých přípravků.39Z tohoto pohledu jsou náklady na získání informací
na tomto trhu natolik vysoké, že lze předpokládat velmi výraznou informační asymetrii, která
v důsledku nejvíce negativně postihuje pacienty.
Vyhodnocování informací je v této oblasti také značně ovlivněno nejistotou. Slavný
ekonom Kenneth Arrow hodnotil míru nejistoty ohledně kvality produktů v oblasti zdravotní
péče jako významnější než v jakékoli jiné oblasti. Zatímco v jiných oblastech lze
předpokládat, že se lidé učí na základě svých minulých zkušeností, v případě vážných nemocí
je tato možnost výrazně omezená. Také celý proces léčby má v sobě zahrnuto mnohem více
neznámých, než je tomu u jiných lidských činností, což dále posiluje míru nejistoty. 40
Dalším specifikem trhu léčivých přípravků je struktura nákladů, kterým firmy na
tomto trhu čelí. Náklady na samotnou výrobu léčivých přípravků jsou totiž obvykle poměrně
zanedbatelné. Hlavní nákladovou položkou je naopak výzkum a vývoj. Především ve
Spojených státech probíhá v poslední době vášnivá debata o tom, jaké jsou skutečné náklady
na výzkum a vývoj a zdali farmaceutické firmy záměrně tyto náklady nenadsazují, aby
ospravedlnily vysoké ceny léčivých přípravků. Podle studie Tufts University, o kterou se
často opírají farmaceutické firmy, stojí uvedení nového léčivého přípravku na americký trh
téměř 2,6 miliardy dolarů v cenách roku 2013.41 Studie uveřejněná v časopise Americké
lékařské asociace v roce 2017 ovšem tyto závěry kritizovala a došla k podstatně nižší částce
648 milionu dolarů.42 Ať už má pravdu kterákoli strana sporu, je zřejmé, že náklady na
výzkum a vývoj jsou v tomto odvětví obrovské a tvoří velmi významnou bariéru vstupu do
odvětví. Ta následně způsobuje, že na straně prodávajících není velké množství
38
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39
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atomizovaných firem, ale naopak menší množství, které dohromady tvoří koncentrovaný a
málo konkurenční trh.
Právě specifikum trhu s léčivými přípravky, kdy je velmi nákladné vyvinout nový
přípravek a uvést ho na trh, ale je poměrně levné již existující přípravek replikovat, vyžaduje
ochranu formou patentu, který zajistí firmám návratnost jejich počátečních investic. Patenty
ale zároveň tvoří další bariéru vstupu do odvětví. I v této oblasti je trh léčivých přípravků
specifický. V jiných odvětvích je možné držet probíhající vývoj co nejdéle v tajnosti a nechat
si produkt patentovat až těsně před jeho uvedením na trh, díky čemuž může výrobce využít
patentovou ochranu déle. Etické zásady zdravotnického výzkumu ovšem vyžadují brzké
uveřejnění pokroku ve výzkumu a zpřístupnění těchto nových poznatků i ostatním vědcům.43
To pak vyžaduje zvláštní ochranu určenou pro biotechnologické postupy.44Z výše uvedeného
vyplývá, že jasné vymezení a ochrana vlastnických práv, jakožto jedna ze základních
podmínek efektivního fungování trhu, vyžaduje na trhu léčivých přípravků de facto částečné
omezení konkurence formou patentu.
Posledním příkladem významného tržního selhání, ke kterému na trhu s léčivými
přípravky může docházet a které tak může zdůvodnit nutnost regulace odvětví, jsou
externality. Negativní externalitou může v tomto případě být přenos nakažlivé nemoci na
jiného člověka, pozitivní naopak nenakažení se nemocí díky naočkování ostatních lidí.45V 21.
století pak může významné negativní externality představovat i nadužívání léčivých přípravků
a z něj plynoucí rezistence.

3.5. Nástroje regulace
Jak je výše popsáno, trh s léčivými přípravky má několik specifik, která ho značně
vzdalují od konceptu dokonale konkurenčního trhu. Je tedy logické, že na tomto trhu probíhá
nějaká forma regulace. Regulovaná odvětví lze definovat jakožto odvětví, jejichž výkonnost
je z hlediska alokační efektivnosti spoluurčována tržními silami a administrativními zásahy.46
Pro to lze využít několik nástrojů.
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Jedním z nejčastějších nástrojů regulace, který se hojně využívá i na trzích s léčivými
přípravky, je regulace ceny. Cenu je možné administrativně přímo určit nebo lze firmy
přinutit, aby ceny stanovovaly v rámci určitého rozmezí. Dochází jak k variantě určování
maximální ceny, tak ceny minimální, jejímž příkladem může být stanovení minimální mzdy
na trzích práce či některé cenové regulace v rámci zemědělského trhu v Evropské unii.
Zároveň je obvyklé, že při cenové regulaci nedochází ke specifikaci jedné ceny, ale rovnou
k vytvoření celé cenové struktury. Cílem regulátorů při regulaci ceny bývá obvykle nastavení
cen tak, aby regulované firmy dosáhly na standardní míru výnosnosti. Kritici ovšem často
poukazují na to, že podobnou kalkulaci je velmi obtížné provést, a navíc změny regulované
ceny jsou pomalejší než změny nákladů či poptávky, čímž dochází k situacím, kdy regulovaná
firma dosahuje příliš vysoké nebo naopak příliš nízké míry výnosnosti.47
O něco méně obvyklým nástrojem regulace je regulace množství. Ta může být
s cenovou regulací kombinována nebo může být aplikována samostatně.48Regulace množství
je většinou ekonomy kritizována jako nepříliš efektivní varianta. Podle Glaesera a Schleifera
ale v některých případech může fungovat lépe než alternativy, a to především díky nákladům
na vymáhání dodržování takového pravidla. Ty jsou u regulace množství poměrně nízké,
neboť zjištění porušování takového pravidla je vcelku jednoduché.49
Posledním z hlavních nástrojů regulace je kontrola vstupu do odvětví a odchodu
z odvětví. Ta je společně s cenovou regulací nejčastějším nástrojem regulace, ke kterému se
regulátoři uchylují. Vstup do odvětví lze regulovat na několika úrovních. Za prvé může být
vstup do odvětví omezen plošně tak, jak tomu často bývá u veřejných služeb. Může ale též
docházet k asymetričtějším omezením jako je například omezení vstupu do určitého segmentu
trhu nebo omezení definované geograficky. Specifickou kategorií je pak regulace odchodu
z odvětví. Ta je vedená snahou zajistit určitý statek většímu množství spotřebitelů, než by
bylo možné na volném trhu.50
Na trhu s léčivými přípravky se uplatňuje cenová regulace stanovením maximální
ceny, věcným usměrňováním ceny a stanovením maximální obchodní přirážky. Tyto typy

47

VISCUSI, Kip V.; HARRINGTON, Joseph E. a John M. VERNON. Economics of Regulation and Antitrust.
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48
Tamtéž. Str. 359.
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GLAESER, Edward L.; SHLEIFER, Andrei. A case for quantity regulation. Str. 8-10.
50
VISCUSI, Kip V.; HARRINGTON, Joseph E. a John M. VERNON. Economics of Regulation and Antitrust.
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jsou popsány dále. Specifickým aspektem je, že u léčivých přípravků dochází
ke dvoustupňové regulaci ceny, jelikož stanovením maximální ceny a věcným usměrňováním
ceny je regulován původce, tedy výrobce léčivého přípravku a stanovením maximální
obchodní přirážky je regulován distributor. Tím dochází ke dvojí cenové regulaci před tím,
než se léčivý přípravek dostane k zákazníkovi, respektive pacientovi.
Dále se na trhu s léčivými přípravky uplatňuje regulace vstupu do odvětví, a to jak
regulace vzhledem k obchodní společnosti, která musí splňovat zákonem stanovené
podmínky, tak regulace vzhledem ke konkrétnímu léčivému přípravku, který musí projít
registračním řízením před uvedením na trh, což je také dále popsáno.
Z výše uvedeného vyplývá, že trh s léčivými přípravky je relativně vysoce
regulovaným trhem.
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4. Uvedení léčivého přípravku na trh
4.1. Výzkum léčivých přípravků
Výzkum a vývoj léčivých přípravků je velmi dlouhým, nákladným a v neposlední řadě
rizikovým procesem. Střetává se při něm požadavek veřejnosti na dostupnost léčivých
přípravků na pokud možno veškeré nemoci, zároveň však musí být zajištěna bezpečnost všech
zúčastněných subjektů. V rámci klinického výzkumu jsou léčivé přípravky podávány osobám
nikoliv za účelem zlepšení jejich zdravotního stavu, ale za účelem ověření jejich účinnosti.
Proto musí být splněn požadavek přiměřenosti mezi přínosem klinického výzkumu a rizikem
výzkumu. Z toho vyplývá, že čím větší je očekávaný přínos přípravku, tím je přípustnější
větší riziko.51
Z historického hlediska se právní regulace výzkumu léčivých přípravků vyvíjela a
zpřísňovala. Potřeba přísnějších norem a vodítek52 byla zjištěna po několika negativních
zkušenostech. Jako příklad lze uvést případ léčivé látky thalidomid, která se dostala na
německý trh na přelomu 50. a 60 let 20. století jako antiemetikum53 s indikací těhotenského
zvracení a měla pomáhat těhotným pacientkám s těhotenskými obtížemi. Klinické hodnocení
léčivého přípravku však neproběhlo na dostatečném množství subjektů a za dostatečné
kontroly, a důsledkem toho se ženám, které v těhotenství tento léčivý přípravek užívaly, rodili
novorozenci bez horních končetin. Takto postižených novorozenců bylo několik tisíc.54 Bylo
společensky nutné, aby na tyto negativní zkušenosti bylo reagováno příslušnou legislativou.
Výzkum léčivých přípravků dělíme z obecného hlediska na dvě části – preklinickou a
klinickou. Cílem výzkumu je prokázání kvality, účinnosti a bezpečnosti použití daného
léčivého přípravku.
Léčivý přípravek prochází systematickým testováním na pacientech nebo na zdravých
dobrovolnících. Hlavním úkolem tohoto testování je prokázání bezpečnosti a snášenlivosti
léčivého přípravku, prokázání a ověření účinků daného léčivého přípravku, zjištění
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nežádoucích účinků, určení farmakokinetických55 parametrů a chování léčivého přípravku
v lidském organismu.56
Samotnému klinickému hodnocení léčivých přípravků předchází tzv. preklinické
testování, které se neprovádí na lidech, nýbrž na zvířatech a buněčných kulturách. V této fázi
se testuje zejména akutní a chronická toxicita, karcinogenita a mutagenita. Po úspěšných
preklinických zkouškách přichází fáze samotného klinického hodnocení, jehož začátek
podléhá povolení ze strany SÚKL a příslušné etické komise.57
Významným právním předpisem upravujícím legislativní rámec klinického hodnocení
léčivých přípravků je zákon o léčivech.58 Klinické hodnocení se dělí na tři, resp. čtyři fáze.
V první fázi je testovaný léčivý přípravek poprvé podán fyzické osobě, která se hodnocení
účastní. Specifickým aspektem první fáze klinického hodnocení je, že ji lze provádět za
úplatu. Je to tedy jediná fáze, kdy fyzická osoba může za účast obdržet finanční náhradu, a to
z toho důvodu, že se v této fázi podává testovaný léčivý přípravek osobě zdravé, takže
z testování nemůže mít žádný zdravotní prospěch, naopak podstupuje riziko, že testovaný
léčivý přípravek pro ni bude zdraví nebezpečný. 59 Cílem této fáze je snaha o „zajištění
základní zpětné vazby co do farmakokinetiky, farmakodynamiky a snášenlivosti hodnoceného
léčivého přípravku. Na základě těchto výsledků se pak vytváří určité dávkovací schéma pro
fáze navazující.“60
V rámci druhé fáze je již testovaný léčivý přípravek podáván osobám trpícím nemocí,
pro kterou je určen. Z toho důvodu je vyžadován dohled zkoušejícího lékaře, případně
hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení za účelem pečlivého sledování pacienta. 61 Tato
fáze trvá obvykle dva roky a účastní se jí řádově stovky osob trpící konkrétní
nemocí.62„Oproti první fázi je fáze II již terapeuticky zacílena, tedy léčivo se již testuje na
konkrétní onemocnění, na které má být po udělení registrace indikováno. Kromě účinnosti a
bezpečnosti léčiva se taktéž zkoumá výskyt a četnost nejběžnějších nežádoucích účinků,
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přičemž zkoušející vždy musí brát na zřetel, že: „Potenciální rizika spojená s užíváním
léčivého přípravku nesmějí nikdy převážit očekávaný prospěch pro pacienta“.“63
Třetí fáze spočívá v porovnávání testovaného léčivého přípravku s již registrovaným
léčivým přípravkem s obdobnou indikací a sbírají se v rámci ní cenná data o bezpečnosti a
účinnosti testovaného léčivého přípravku.64 Zároveň ji lze označit jako fázi nejrozsáhlejší,
účastní se jí tisíce osob.
Data, která jsou získána v rámci první, až třetí fáze klinického hodnocení léčivého
přípravku jsou součástí dokumentace, která podléhá schválení SÚKL za účelem registrace
léčivého přípravku.
Po registraci léčivého přípravku probíhá poslední čtvrtá fáze klinického hodnocení
léčivých přípravků, která zkoumá zejména jeho nežádoucí účinky. Účelem této poslední fáze
je případné stažení léčivého přípravku z trhu v případě, že jeho benefity nepřevažují nad
riziky a nežádoucími účinky.65

4.2. Registrace léčivých přípravků
Účelem registrace léčivých přípravků je zajištění bezpečnosti při uvádění nových
léčivých přípravků na trh. Stěžejní právní úpravou pro tuto oblast je zákon o léčivech a
vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků a dále je registrace upravena
evropskými předpisy, a to zejména nařízení EU č. 726/200466 a směrnice EU 2001/83/ES67.
Zákon o léčivech stanoví, že léčivý přípravek nesmí být uveden na trh bez registrace. 68
Registraci nepodléhají všechny léčivé přípravky. Výjimka platí například pro léčivé přípravky
připravené v lékárně pro jednotlivého pacienta dle lékařského předpisu, krevní transfuze,
plazmu a další.69
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Existuje více možných způsobů registrace léčivého přípravků, a to národní registrace,
procedura vzájemného uznávání, centralizovaná registrace a převzetí registrace z jiného
členského státu Evropské unie.
První typem je národní registrace, kdy subjekt podává žádost o registraci léčivého
přípravku k SÚKL, který žádost buď zamítne, nebo registraci udělí. V případě udělení je
rozhodnutí o registraci platné pět let ode dne nabytí právní moci. Poté následuje opětovné
prověření bezpečnosti a prospěšnosti léčivého přípravku.70
Procedura vzájemného uznávání neboli decentralizovaná registrace spočívá v udělení
registrace jednoho léčivého přípravku ve více členských státech EU. Tento postup umožňuje
směrnice č. 2001/83/ES71 a jeho výhodou je, že o registraci léčivého přípravku nemusí být
v každém členském státě rozhodováno jednotlivě. Žadatel o registraci žádá u příslušného
orgánu jím zvoleného státu, který poté vydává souhlasné stanovisko s přihlédnutím ke
stanoviskům všech ostatních dotčených států.72 V případě rozdílnosti stanovisek je případ
postoupen koordinační skupině, případně je informována Evropská léková agentura a o
udělení registrace rozhoduje Komise EU.73
Centralizovaná registrace spočívá v možnosti získat registraci léčivého přípravku pro
celé území EU a to na základě nařízení EU č. 726/2004.74 V tomto procesu má hlavní úlohu
Evropská agentura pro léčivé přípravky75, respektive Výbor pro humánní léčivé přípravky,
rozhodnutí o registraci však vydává Komise EU.76„Takovýto postup je povinný pro léčivé
přípravky vyvinuté speciální biotechnologií, léčivé přípravky pro moderní terapii, léčivé
přípravky pro vzácná onemocnění a léčivé přípravky obsahující úplně novou léčivou látku,
jejíž indikací je syndrom získané imunodeficience (AIDS), nádorové onemocnění,
neurodegenerativní onemocnění, diabetes mellitus, autoimunitní onemocnění, popř. další
poruchy imunity či virová onemocnění.“77
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Posledním způsobem získání registrace je převzetí registrace z jiného členského státu
EU. Tuto možnost lze využít ve výjimečných situacích, kdy v České republice není
registrován žádný jiný vhodný léčivý přípravek pro pacienta trpícího konkrétní nemocí a
zároveň ani nebylo zahájeno jiné registrační řízení. Rozhodnutí SÚKL podléhá v tomto
případě stanovisku Ministerstva zdravotnictví ČR.78

4.3. Podání neregistrovaného léčivého přípravku
V určitých situacích přichází v úvahu pacientovi podat neregistrovaný léčivý
přípravek.
První takovou situací je podání neregistrovaného léčivého přípravku v rámci
klinického hodnocení léčivých přípravků, konkrétně pokud je pacient zapojen do druhé nebo
třetí fáze klinického hodnocení, jak bylo popsáno výše.
4.3.1. Specifický léčebný program
Druhou možností je využití specifického léčebného programu, a to v případě, že
předmětný léčivý přípravek není nikde registrovaný. Zákon o léčivech zakotvuje institut
specifického léčebného programu. „Pokud v případech uvedených v přímo použitelném
předpise Evropské unie nebo za situací jiné mimořádné potřeby není pro účinnou léčbu
pacientů, profylaxi a prevenci vzniku infekčních onemocnění nebo stanovení diagnózy
dostupný humánní léčivý přípravek registrovaný podle tohoto zákona nebo podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie, lze umožnit použití, distribuci a výdej humánních
léčivých přípravků neregistrovaných podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie v rámci specifických léčebných programů (dále jen „léčebný
program“).“79 Z uvedeného vyplývá, že v rámci specifického léčebného programu lze použít
léčivý přípravek nikde neregistrovaný, za předpokladu, že je jeho kvalita, účinnost a
bezpečnost prokázána například tím, že je předmětem klinického hodnocení. Podmínkou
takového programu je závažné ohrožení zdraví lidí. Předtím než SÚKL vydá souhlasné
stanovisko, je zapotřebí souhlasu Ministerstva zdravotnictví ČR.
V souvislosti se specifickým léčebným program se používá také tzv. použití ze soucitu
v případě, že se jedná o pacienta trpícího chronickou invaliditou nebo závažným
onemocněním nebo onemocněním považovaným za život ohrožující, který nemůže být léčen
78
79
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standardně registrovaným léčivým přípravkem. Vzhledem k tomu, že oprávnění použít
neregistrovaný léčivý přípravek zaniká v momentě registrace léčivého přípravku, je dané, že
držitel povolení specifického léčebného programu musí zajistit, aby pacient, pro kterého byl
program schválen, měl zajištěnou dostupnost léčivého přípravku i v době mezi jeho registrací
a uvedením na trh.80 Jen tak je možné zajistit kontinualitu léčby pacienta.
Rozlišení, zda se jedná o tzv. použití ze soucitu, je stěžejní v tom, že pokud se jedná o
léčivý přípravek použitý ze soucitu, hradí ho výrobce přípravku, respektive poskytuje ho
pacientovi zadarmo. K takové situaci může dojít, například když je ukončen nábor osob do
klinického hodnocení a zároveň léčivý přípravek nebyl registrovaný.
V případě, že se jedná o standardní použití v rámci specifického léčebného programu,
je léčivý přípravek hrazen ze zdravotního pojištění pouze v případě, že předkladatel požádá o
stanovení maximální ceny a úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Dalšími možnostmi
úhrady jsou v tomto případě ze strany pacienta nebo zdravotnického zařízení.81 Problematice
úhrad neregistrovaných léčivých přípravku se podrobně věnuje kapitola č. 8 této práce.
4.3.2. Individuální dovoz
Ošetřující lékař může předepsat pacientovi neregistrovaný léčivý přípravek také za
účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb.82 Podmínkami pro oprávněnost tohoto
postupu je, aby nebyl distribuován a nebyl v oběhu v České republice léčivý přípravek
odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován a
zároveň musí jít o léčivý přípravek, který je již registrovaný v jiném státě nebo léčivý
přípravek pro moderní terapie, dále musí být tento způsob dostatečně odůvodněný vědeckými
poznatky a nesmí se jednat o léčivý přípravek, který obsahuje geneticky modifikovaný
organismus.83 Lékař v takovém případě použití neregistrovaného léčivého přípravku pouze
hlásí SÚKL.
Takto individuálně dovezený léčivý přípravek je hrazen ze zdravotního pojištění
v případě předchozího schválení jeho použití a výše úhrady revizním lékařem zdravotní

Informace Ministerstva zdravotnictví pro předkladatele specifických léčebných programů s využitím
humánních neregistrovaných léčivých přípravků, str. 2, cit. 2. 4. 2018,
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-predkladatele-specifickychlecebnych_13625_3708_3.html
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Specifický léčebný program – Státní ústav pro kontrolu léčiv, cit. 2. 4. 2018, www.sukl.cz/file/8373_1_2/
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Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, § 8, odst. 3
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pojišťovny. Případně si může hradit pacient sám nebo může být takový léčivý přípravek
hrazen z paušálu zdravotnického zařízení.
Za použití neregistrovaného léčivého přípravku takovým způsobem nese plnou
odpovědnost zdravotnické zařízení nebo ve výjimečných případech stát (například u
očkovacích vakcín).84
Po tom, co je léčivý přípravek řádně registrován (či ve výjimečných případech splňuje
podmínky pro jeho užití i když registrován není), následuje fáze jeho cenové a úhradové
regulace.
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5. Historický kontext cenové a úhradové regulace
Zásadní zlom v právní úpravě regulace cen léčivých přípravků nastal na přelomu let
2007 a 2008.
Cenová regulace léčivých přípravků byla do 31. 12. 2007 v kompetenci Ministerstva
financí ČR. Od 1. 1. 2008 začala tato problematika spadat do kompetence Ministerstva
zdravotnictví, resp. SÚKL.
Úhradová regulace sice byla v kompetenci Ministerstva zdravotnictví již dříve,
nicméně probíhala jinak než dnes, jak bude uvedeno dále.

5.1. Právní úprava do 31. 12. 2007
Do období revolučních změn v listopadu roku 1989 bylo poskytování zdravotní péče a
celý systém zdravotnictví Československé socialistické republiky centrálně řízen státem.
Léčivé přípravky byly vyráběny státními podniky, distribuovány státními distributory a
následně prodávány státními lékárnami.
Dne 1. 1. 1991 nabyl účinnosti zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, který je účinný
dodnes85. V tomto zákoně byly nově zřetelně vymezeny podmínky, kdy státu dále zůstala
možnost zasahovat do oblasti cen. Dalším stěžejním zákonem v této oblasti byl zákon č.
265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen.
V souladu s těmito dvěma právními předpisy Ministerstvo financí ČR vydávalo 2
výměry. První byl vydáván zpravidla na konci kalendářního roku s účinností od 1. ledna
následujícího roku a byl v něm zveřejněn (mimo jiné) seznam léčivých látek nebo jejich
kombinací obsažených v léčivých přípravcích, které v uvedených anatomicko – terapeuticko –
chemických (dále jen „ATC“) skupinách a formách podání podléhají regulaci maximální
cenou nebo věcným usměrňováním cen.86 Zároveň byla tímto výměrem stanovena povinnost
všem zainteresovaným subjektům (tedy zejména výrobcům a dodavatelům) předložit
Ministerstvu financí seznam léčivých přípravků s navrženou maximální cenou, které hodlají
příští rok dodávat nebo vyrábět. Už jenom naplnění této povinnosti bylo pro zainteresované
subjekty velmi náročné, neboť musely předvídat výrobu a dodávky rok dopředu.
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Proběhlo několik jeho novelizací.
Srov. např. Výměr MF č.01/2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
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Druhým výměrem Ministerstvo financí stanovilo postup při zpracování a posuzování
návrhů maximálních cen léčivých přípravků.87 Na základě návrhu tuzemských výrobců a
zahraničních dodavatelů byly stanoveny maximální ceny jednotlivých léčivých přípravků,
které byly zveřejněny ve výměru, jenž byl zpravidla účinný od 1. července daného roku. 88
Jednalo – li se o léčivé přípravky s věcně usměrňovanými cenami, bylo možné do cen
promítnout ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk související s výrobou a dodáním
výrobku na sklad.89 Pokud se jednalo o léčivé přípravky podléhající regulaci maximální
cenou, bylo nutné porovnat návrh maximální ceny nového léčivého přípravku s úředně
stanovenou maximální cenou zastupitelných léčivých přípravků ve stejné ATC skupině.
Pokud zastupitelné léčivé přípravky nebyly k dispozici, postupovalo se obdobně jako v
případě věcně usměrňovaných cen.90
U úhradové regulace léčivých přípravků byl systém velmi podobný. Kompetenci ve
stanovování úhrad léčivých přípravků mělo sice Ministerstvo zdravotnictví, nicméně o
stanovení úhrady rozhodovala Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní lékařské
účely. Jednalo se o netransparentní postup, kdy neexistovala možnost podání opravného
prostředku proti rozhodnutí kategorizační komise91. Konečné výsledky následně byly
publikovány ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví92.

5.2. Vliv přistoupení ČR do Evropské unie na cenovou a úhradovou
regulaci léčivých přípravků
Dne 1. května 2004 se stala Česká republika členem Evropské unie. Přistoupení do EU
mělo značný vliv na právní řád ČR, jelikož se jeho součástí stal rozsáhlý soubor právních
norem EU. Oblast cenové a úhradové regulace léčivých přípravků je upravena v rámci
Např. Výměr Ministerstva financí č. 1/16/2006, o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních
cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů
optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při
rozhodování o nich.http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=60993&Section=1&IdPara=1&ParaC=2, cit. 30.
03. 2018
88
Např. Výměr Ministerstva financí č. 3/16/2006, kterým se stanoví maximální ceny léčivých přípravků,
dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních
protéz a sazeb taxy laborum a mění výměr MF č. 1/16/2006
89
Výměr MF č. 01/2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, část II, část 3, odst. 1
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Např. Výměr Ministerstva financí č. 1/16/2006, o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních
cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů
optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při
rozhodování o nich.
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ŠROUB, P., České zdravotnictví se konečně začalo ubírat k zásadní reformě: Kam kráčí systém úhrad léčiv.
Časopis českých lékárníků. 2007, roč. 79, č. 1, str. 14
92
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 63/2007 Sb. Ze dne 22. 03. 2007
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evropského práva směrnicí č. 89/105/EHS ze dne 21. 12. 1988, o průhlednosti opatření
upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti
působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění (dále jen „transparenční směrnice“).
Tato směrnice obsahuje požadavky na postupy pouze z procesního hlediska. Jedná se
tedy o stanovení požadavků na opatření, kterými jednotlivé členské státy stanovují pravidla
pro cenovou regulaci léčivých přípravků. Konkrétně upravuje například postupy při zvyšování
cen léčivých přípravků nebo při zmrazení cen léčivých přípravků. V této souvislosti nelze
opomenout, že dle článku 168 Smlouvy o fungování EU, spadá regulace cen léčivých
přípravků do výlučné působnosti členských států. Transparenční směrnice však vychází
z principu transparentního přístupu soutěžitelů (zejm. výrobců a distributorů) k členskými
státy individuálně regulované

oblasti

systému

poskytování

zdravotní

péče.

Cílem

transparenční směrnice je zavedení a udržení harmonizovaného přístupu k regulaci cen a
úhrad. Transparenční směrnice vyžadovala, aby bylo každé rozhodnutí o cenách zdůvodněno
na základě objektivních a přezkoumatelných kritérií, aby bylo možno využít opravných
prostředků a stanovila podmínku procesních lhůt, ve kterých o předmětném musí být
rozhodnuto.
Vzhledem k tomu, jak byl právní systém ČR v oblasti regulace cen léčivých přípravků
nastaven před rokem 2008, tedy že nebyla dána jednoznačná kritéria pro posuzování
vlastností léčivých přípravků, a nebylo možné zjistit, na základě jakých podkladů se dospělo
ke konečným cenám, bylo nutné vytvořit nový a zejména transparentní systém. Důvodem pro
vytvoření nového systému byl také fakt, že Evropská komise zahájila proti ČR řízení ve věci
porušování Smlouvy o založení Evropského společenství a některých článků transparenční
směrnice. V extrémním případě, kdyby nebylo na výtky Komise nijak reagováno, hrozila by
ČR žaloba ze strany Komise a řízení před Evropským soudním dvorem.

5.3. Judikatura Ústavního soudu ČR
Dalším důvodem pro změnu právního systému v oblasti cenové a úhradové regulace
léčivých přípravků byl nález Ústavního soudu93, který se vyjádřil k dlouho trvajícímu systému
stanovování cen léčivých přípravků a jejich úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to tak,
že tehdejší systém označil za protiústavní a z toho důvodu ho zrušil.
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Nález pléna Ústavního soudu ČR ze dne 16.01.2007, sp.zn. Pl.ÚS 36/05
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Navrhovatelé (senátoři) navrhovali zrušení ustanovení § 15 odst. 10 zákona o
veřejném zdravotním pojištění a zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a
potravin pro zvláštní lékařské účely, a to z důvodu jejich rozporu se závazky ČR
vyplývajícími z komunitárního práva. Navrhovatelé poukazovali na to, že se dotčené osoby
nemohou domáhat stanovení výše úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního
pojištění ve správním řízení, tedy za jejich účasti a s procesními právy a je jim odepřeno
právo na soudní a jinou ochranu proti opatřením Ministerstva zdravotnictví vydávaným v této
oblasti. Dotčené osoby nemohly ovlivnit konečnou podobu vyhlášky, která byla výsledkem
legislativního procesu, a obsah vyhlášky nebyl založen na objektivních kritériích a
neobsahoval odůvodnění, jak již bylo nastíněno.
Ústavní soud návrhu vyhověl a tehdejší právní regulaci zrušil na úrovni zákona i
vyhlášky. Důvodem pro zrušení byla nemožnost plnohodnotné účasti zainteresovaných
subjektů na procesu, dále vliv rozhodnutí ministerstva o konkrétní výši úhrady toho daného
léčivého přípravku na hospodářský výdělek a prospěch výrobce či distributora a vzhledem
k tomu, že docházelo k vytváření nerovných podmínek pro podnikatele, byla deformována
jejich svobodná soutěž na trhu s léčivými přípravky. Dále bylo tehdejšímu systému vytýkáno,
že stanovení výše úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění není obecnou normou,
nýbrž má podobu ministerského předpisu a je souborem individuálních rozhodnutí. Ústavní
soud také zohlednil dosavadní judikaturu Evropského soudního dvora ve věcech Komise vs.
Finsko (C-229/00) a Komise vs. Rakousko (C424/99).94

5.4. Právní úprava od 01. 01. 2008
Z časových důvodů byla rozsáhlá novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
začleněna do připravovaného zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, nicméně jejím přijetím
došlo k převratným změnám v právní úpravě cenové a úhradové regulace léčivých přípravků.
Do zákona o veřejném zdravotním pojištění přibyla část šestá, která stanovuje detailní
podmínky regulace cen a úhrad prostřednictvím individuálních správních řízení. Pravomocí
rozhodovat o výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků a o výši maximálních cen začal
nově disponovat SÚKL.

POLICAR, Radek. Rozdílné pohledy ÚS a NSS na stanovení cen a úhrad
léků?http://zdravotnickepravo.info/rozdilne-pohledy-us-a-nss-na-stanoveni-cen-a-uhrad-leku/, cit. 18. 3. 2018
94
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U individuálně vedených správních řízení platí subsidiární použitelnost správního
řádu, je vymezený okruh účastníků řízení a v neposlední řadě je zaručena dvojinstančnost
řízení. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí SÚKL se stalo Ministerstvo zdravotnictví.
Novelou tak byly zohledněny i podmínky stanovené transparenční směrnicí.

5.5. Pohled na danou problematiku očima Nejvyššího správního soudu ČR
Dne 25. 08. 2010 podal Nejvyšší správní soud ČR (dále jen „NSS“) v rámci
projednávání kasační stížnosti, kdy se Ministerstvo zdravotnictví domáhalo zrušení rozsudku
Městského soudu v Praze, jímž byla zrušena rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a
rozhodnutí SÚKL a věc byla vrácena Ministerstvu zdravotnictví k dalšímu projednání95,
návrh Ústavnímu soudu na zrušení části šest zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzn. té
části, která přibyla novelizací a byla účinná od 01. 01. 2008), a to pro rozpor s ústavním
pořádkem.
NSS argumentoval tím, že účastníci správního řízení před SÚKL jsou osoby
dodávající tyto léčivé přípravky, osoby zabývající se jejich distribucí nebo výdejem a
subjekty, jejichž úkolem je hradit část výsledné ceny těchto přípravků z veřejného
zdravotního pojištění (typicky zdravotní pojišťovna, která proplácí lékárnám část ceny
z veřejných prostředků, se kterými je státem pověřena hospodařit). Dle NSS nejde u žádných
z těchto účastníků dovodit přímé dotčení na jejich právech stanovením výše úhrady
z veřejného zdravotního pojištění. Výsledné správní rozhodnutí je nástrojem cenové regulace,
tj. svou povahou cenovým předpisem, který neupravuje právní vztahy mezi účastníky inter
partes, nýbrž stanovuje výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění erga omnes (nejvíce
dotčeni jsou správním rozhodnutím třetí osoby, tzn. pacienti). Dle NSS je tedy výsledné
správní rozhodnutí abstraktní normativní akt a dospěl k závěru, že celá takto stanovená právní
úprava regulace cen léčivých přípravků odporuje zásadám právního státu a právní jistoty
zakotveným v čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 3 Ústavy, respektive čl. 2 odst. 2 LZPS.96
Následně Ústavní soud usnesením odmítl návrh NSS na zrušení části šesté zákona o
veřejném zdravotním pojištění, a to z důvodu zjevné neopodstatněnosti.

Jednalo se o stanovení výše úhrady ze zdravotního pojištění pro léčivý přípravek TARKA 240/4MG TBL
POR TBL RET 28 na částku 244,16 Kč a pro TARKA 240/4MG TBL POR TBL RET 98 na částku 854,56 Kč
96
POLICAR, Radek. Rozdílné pohledy ÚS a NSS na stanovení cen a úhrad
léků?http://zdravotnickepravo.info/rozdilne-pohledy-us-a-nss-na-stanoveni-cen-a-uhrad-leku/, cit. 18. 3. 2018
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Z výše uvedeného zřetelně vyplývají rozdíly v argumentaci NSS v jeho návrhu a
Ústavního soudu v nálezu, kterým shledal systém nastavení cenové a úhradové regulace
léčivých přípravků do roku 2008 za protiústavní. NSS nevidí přímé dotčení práv výrobce a
distributora a dovozuje, že otázka, jak velká část výsledné ceny bude hrazena z veřejného
zdravotního pojištění, je pro ně nepodstatná. Cenotvorbu vidí spíše jako novotvorbu.
V kontrastu s tím Ústavní soud nepochybuje o tom, že jednotlivá rozhodnutí se
distributorů a výrobců přímo týkají. Zajímavé je, že NSS ve svém návrhu ani jednou
nezmiňuje transparenční směrnici EU ani dřívější nález Ústavního soudu v této věci.97
S argumentací NSS se neztotožňuji, neboť dle mého názoru nebyla dle staré úpravy
zachována zejména transparentnost, a to i s ohledem na názor Evropské komise. Nadto se
domnívám, že obzvlášť pro výrobce, kteří vynakládají značné náklady na výzkum a vývoj
nových léčivých přípravků, je stěžejní, jak budou nastaveny podmínky regulace cen jím
vyráběných léčivých přípravků v daném státě. Úzce s tím souvisí problematika reexportů,
která evidentně byla považována za systémový problém, když na ní v roce 2017 bylo
reagováno novelou zákona o léčivech a stanovením sankcí za případné porušení zákazu
reexportu léčivých přípravků, tak, jak bylo popsáno v úvodu. Po reflexi uplynulých osmi let
od chvíle, kdy NSS návrh k Ústavnímu soudu podával, s ním nelze dle mého názoru souhlasit.

POLICAR, Radek. Rozdílné pohledy ÚS a NSS na stanovení cen a úhrad
léků?http://zdravotnickepravo.info/rozdilne-pohledy-us-a-nss-na-stanoveni-cen-a-uhrad-leku/, cit. 18. 3. 2018
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6. Cenová regulace
Stěžejním pramenem pro regulaci cen v České republice je zákon č. 526/1990 Sb., o
cenách. Tento zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů,
prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží
určeného pro vývoz98 a dále vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a
pravomoc správních orgánů při uplatňování, regulaci a kontrole cen.99
Cenovou regulaci léčivých přípravků upravují ještě další dva speciální zákony, zákon
o veřejném zdravotním pojištění a zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů.

6.1. Pojem cenové regulace
Cenovou regulací se dle zákona o cenách rozumí „stanovení cen, mezí, ve kterých
mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání,
uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním
cenovými orgány.“.100 Tento zákon také upravuje tři různé způsoby regulace cen, kerými jsou
stanovení cen (dále jen „úředně stanovené ceny“), usměrňování vývoje cen v návaznosti na
věcné podmínky (dále jen „věcné usměrňování cen“) a cenové moratorium. Uvedené způsoby
lze také kombinovat.101
V současné době jsou v České republice uplatňovány dva způsoby cenové regulace,
umožněné zákonem o cenách, a to úředně stanovené ceny a věcné usměrňování cen. Cenovou
regulaci provádějí cenové orgány v případech, kdy trhu hrozí ohrožení účinky omezení
hospodářské soutěže, a tyto by se mohly negativně projevit v úrovni cen sjednávaných mezi
zainteresovanými subjekty, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení
vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného
z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.102
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Zákon č.526/1990 Sb., o cenách, § 1, odst. 1
Tamtéž, § 1, odst. 5
100
Tamtéž, § 3, odst. 1
101
Tamtéž, § 4, odst. 1 a odst. 2
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Ministerstvo financí ČR. Vývoj a rozsah regulace. http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-akontrola/vyvoj-a-rozsah-regulace, cit. 10. 3. 2018
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Dle údajů Českého statistického úřadu podléhá cenové regulaci cca 19,4 % zboží a
služeb, což představuje podíl, který víceméně koresponduje s rozsahem regulací v některých
vyspělejších státech EU.103
Pravomoc vykonávat působnost v oblasti cenové regulace léčivých přípravků je
svěřena Ministerstvu zdravotnictví, a to na základě zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti
cen.104 Dále je tamtéž pak stanoveno, že SÚKL vydává rozhodnutí o stanovení maximálních
cen léčivých přípravků podle cenových předpisů a provádí cenovou kontrolu u léčivých
přípravků.105
Ministerstvo zdravotnictví provádí regulaci cen léčivých přípravků vydáváním
cenových rozhodnutí a cenových předpisů. Tyto pak následně zveřejňuje ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví.
Cenové regulaci podléhají léčivé přípravky, jsou-li hrazené ze zdravotního pojištění.
Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2013/FAR ze dne 07. 12. 2012, o regulaci cen
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely stanovuje, že cenu původce je
možno regulovat stanovením maximální ceny nebo věcným usměrňováním ceny, ale
obchodní přirážku lze regulovat jen stanovením maximální obchodní přirážky.

6.2. Stanovení maximálních cen u léčivých přípravků
Zcela stěžejní je v procesu stanovování maximálních cen zařazení příslušného
léčivého přípravku do ATC skupiny. Jedná se o skupiny léčiv, které jsou definovány
Světovou zdravotnickou organizací a do kterých jsou léčivé přípravky třízeny na základě
účinků na jednotlivé orgány a jejich soustavy, formy podání, farmakologického působení,
terapeutických vlastností a chemické struktury. Na základě tohoto pětiúrovňového třídění je
každému léčivému přípravku přiřazen sedmimístný kód.
Pro názornost uvádím příklad106:
A – Trávicí ústrojí a metabolismus
A02 – Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity
Ministerstvo financí ČR. Vývoj a rozsah regulace. http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-akontrola/vyvoj-a-rozsah-regulace, cit. 10. 3. 2018
104
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, § 2a, odst. 1
105
Tamtéž. § 2a, odst. 2
106
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anatomicko-terapeutickochemick%C3%A1_klasifikace_l%C3%A9%C4%8Div, cit. 10. 3. 2018
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A02B – Léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu
A02BC – Inhibitory protonové pumpy
A02BC01 – Omeprazol
Zařazení léčivého přípravku do příslušné ATC skupiny má význam pro další postup
při uplatňování cenové regulace. Ministerstvo zdravotnictví totiž v Cenovém rozhodnutí 1/13FAR ze dne 7. 12. 2012 (dále jen „cenové rozhodnutí MZ“) negativním způsobem vymezuje
seznam ATC skupin, které nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny. Tyto
negativně vymezené ATC skupiny podléhají pouze regulaci stanovením maximální obchodní
přirážky, což znamená, že cenové regulaci nepodléhá původce, ale distributor léčivého
přípravku.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud ATC skupina, do které je předmětný léčivý
přípravek zařazen, není uvedena v cenovém rozhodnutí MZ, a jsou splněny další podmínky107,
podléhá regulaci stanovením maximální ceny SÚKL ve výši108:
a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku ze 3 členských států EU, s
výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska,
Rumunska, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu
posuzovaného léčivého přípravku, je-li posuzovaný léčivý přípravek na trhu nejméně ve 3
zemích referenčního koše,
b) ceny výrobce léčivého přípravku, obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve
veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 zdravotní pojišťovnou s držitelem rozhodnutí o registraci
léčivého přípravku, dovozcem nebo tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské
účely, dovozcem nebo předkladatelem specifického léčebného programu, je-li ujednání
uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky
léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a nelzeli postupovat podle písmene a),
c) ceny výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku zjištěné v
zemích referenčního koše nebo v České republice, nelze-li postupovat podle písmen a) a b).
Je-li nejbližší terapeuticky porovnatelný léčivý přípravek dostupný v České republice, pak se

Podmínky dle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 1/2013/FAR ze dne 07. 12. 2012, čl. II., odst.
1 až 7 – srovnej článek III., odst. 1, tamtéž
108
Zákon o veřejném zdravotním pojištění, § 39a, odst. 2
107
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použije jeho nejnižší cena výrobce zjištěná v České republice; pokud u takového terapeuticky
porovnatelného léčivého přípravku je držitel rozhodnutí o registraci totožný jako u
posuzovaného léčivého přípravku, použije se tato cena, jestliže byla stanovena podle písmene
a). Nelze-li postupovat tímto způsobem, použije se nejnižší cena výrobce zjištěná v zemích
referenčního koše. Při výběru nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku se
příslušná kritéria zohledňují v následujícím pořadí: léčivá látka, léková forma, síla léčivého
přípravku, velikost balení.

6.3. Správní řízení o stanovení maximální ceny léčivého přípravku
Procesní normy upravující správní řízení o stanovení maximální ceny léčivého
přípravku jsou obsaženy v části šesté zákona o veřejném zdravotním pojištění. Subsidiárně se
použijí ustanovení správního řádu jako obecného právního předpisu.109 Zahájit správní řízení
lze na žádost110 nebo z moci úřední111.
6.3.1. Správní řízení zahájené na žádost
Žádost o stanovení výše a podmínek úhrady může dle zákona o veřejném zdravotním
pojištění podat držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, resp. dovozce, nebo
tuzemský výrobce, případně zdravotní pojišťovna je-li stanovená maximální cena vyšší než
cena vypočtená dle § 39a odst. 2 (viz výše) nebo pokud maximální cena nebyla stanovená.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje v ustanovení § 39f odst. 5 a 6 povinné
náležitosti žádosti a co vše je žadatel povinen k žádosti přiložit (například výsledky
klinických hodnocení, seznam států EU, ve kterých je léčivý přípravek přítomný atd.).
Zákon o veřejném zdravotním pojištění taxativně vymezuje v § 39g odst. 1 účastníky
řízení o stanovení maximální ceny, kterými jsou osoby, které podaly žádost, zdravotní
pojišťovny (nejsou-li osobami, které podaly žádost), držitel registrace (jde-li o registrovaný
léčivý přípravek), dovozce nebo tuzemský výrobce (jde-li o neregistrovaný léčivý přípravek
používaný ve schváleném specifickém léčebném programu). Účastníky řízení však obecně
vymezuje správní řád v § 27, kde v odst. 2 stanovuje, že: „účastníky jsou též další dotčené
osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech“.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 1, odst. 2
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 44 ve spojení se zákonem o veřejném
zdravotním pojištění, § 39 f, odst. 1
111
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 46 ve spojení se zákonem o veřejném
zdravotním pojištění, § 39 f, odst. 4
109
110
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V odst. 3 stejného § pak stanovuje, že: „účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví
zvláštní zákon(…)“.
Na základě výše uvedeného se domnívám, že autor správního řádu měl v § 27 odst. 3
na mysli situaci, kdy zvláštní zákon může rozšířit okruh účastníků. V momentě, kdy zákon o
veřejném zdravotním pojištění okruh účastníků taxativně vymezuje bez dalšího, dochází
k restriktivnímu výkladu zmíněného ustanovení správního řádu. Dotčenou osobou dle výše
zmíněného § 27 odst. 2 správního řádu by mohly být například lékárny, kterých se správní
rozhodnutí dotýká.112
6.3.2. Správní řízení zahájené z moci úřední
SÚKL zahájí řízení o stanovení maximální ceny nebo o stanovení výše a podmínek
úhrady z moci úřední, je-li na stanovení veřejný zájem113.

6.4. Cenová regulace věcným usměrňováním cen léčivých přípravků
Cenový předpis MZ v článku 4 upravuje cenovou regulaci léčivých přípravků jiným
způsobem než stanovením maximálních cen a to věcným usměrňováním cen. Týká se to
připravovaných léčivých přípravků, připravovaných radiofarmak, transfuzních přípravků,
léčivých přípravků pro moderní terapii, připravované parenterální výživy, léčivých přípravků
obsažených v ATC skupinách s příslušnou cestou podání obsažených v cenovém rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví a léčivých přípravků, jejichž cena je obsahem písemného ujednání
uzavřeného ve veřejném zájmu se zdravotní pojišťovnou.
Režim věcného usměrňování cen spočívá ve stanovení závazného postupu při tvorbě a
kalkulaci ceny původce a ve stanovení maximálního rozsahu možného zvýšení této ceny ve
vymezeném období. Původce nesmí zvýšit cenu u léčivého přípravku podléhajícího věcnému
usměrňování cen o více než 3 % oproti ceně platné k 31. 12. předcházejícího roku.114

PRÁŠILOVÁ, Alena. Správní řízení o stanovování cen a úhrad léčivých přípravků. Str. 18
https://is.muni.cz/th/170039/pravf_m/
113
Veřejným zájmem se dle § 17, odst. 2 zákona o veřejném pojištění rozumí zájem na zajištění kvality a
dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností
systému veřejného zdravotního pojištění
114
FÖLDEŠ, Michal. Cenová regulace léčivých přípravků v České republice. Diplomová práce. Str. 44
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120167640
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6.5. Stanovení sazby maximální obchodní přirážky u léčivých přípravků
Maximální obchodní přirážka se stanovuje v procentuální sazbě vypočtené z ceny
skutečně uplatněné původcem (tedy výrobcem nebo distributorem vyjádřené v korunách
českých bez DPH (dále jen „základ“). Procentuální sazby jsou pevně stanoveny cenovým
předpisem Ministerstva zdravotnictví, jak lze vidět v následující tabulce č.1:
Pásmo

Základ od (v Kč) Základ do (v Kč) Sazba

Nápočet (v Kč)

1

0,00

150,00

37 %

0,00

2

150,01

300,00

33 %

6,00

3

300,01

500,00

24 %

33,00

4

500,01

1 000,00

20 %

53,00

5

1 000,01

2 500,00

17 %

83,00

6

2 500,01

5 000,00

14 %

158,00

7

5 000,01

10 000,00

6%

558,00

8

10 000,01

9 999 999,00

4%

758,00

Z tabulky č.1115 je patrné, že čím je léčivý přípravek dražší, tím je stanovena nižší
sazba obchodní přirážky.

FÖLDEŠ, Michal. Cenová regulace léčivých přípravků v České republice. Diplomová práce. Str. 43
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120167640
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7. Úhradová regulace
Financování poskytování zdravotních služeb je v České republice zajištěno systémem
veřejného zdravotního pojištění. Veřejné zdravotní pojištění je založené na „principu sociální
solidarity, který lze charakterizovat jednak jako solidaritu „bohatých s chudými“, kdy občané
s vyššími příjmy přispívají na zdravotní péči vyšším pojistným než občané s nižšími příjmy, a
jednak jako solidaritu „zdravých s nemocnými“, kdy zdravý občan nečerpá nebo čerpá z
pojistných fondů jen nižší částky než nemocný občan, jehož náklady na zdravotní péči jsou
vyšší.“116 Stěžejním právním předpisem v této oblasti je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění.
Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby, které jsou pojištěnci poskytovány
za účelem zlepšení nebo zachování jeho zdravotního stavu nebo zmírnění jeho utrpení, kdy
zároveň musí existovat důkazy o jejich účinnosti, musí být v souladu s dostupnými poznatky
lékařské vědy a musí odpovídat zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, kterého má být
dosaženo a zároveň musí být zachována bezpečnost pro pojištěnce.117
Úhradou léčivého přípravku se rozumí částka, kterou zdravotní pojišťovny subvencují
část ceny léčivého přípravku z prostředků veřejného zdravotního pojištění, aby za něj
pojištěnci (pacienti) dopláceli méně, případně měli léčivý přípravek zcela zdarma. Úhradový
systém veřejného zdravotního pojištění se netýká pouze úhrad za léčivé přípravky, ale i za
zdravotní pomůcky a poskytování zdravotní péče (např. léčebné výkony), vzhledem
k tematickému zaměření této práce se však budu v této kapitole věnovat jen úhradám za léčivé
přípravky.
Správním orgánem oprávněným rozhodovat o výši a podmínkách úhrady léčivých
přípravků je SÚKL. Podmínky, kdy SÚKL může o úhradě léčivého přípravků rozhodnout,
jsou následující118:
-

jedná se o registrovaný léčivý přípravek nebo

-

neregistrovaný léčivý přípravek schválený v rámci specifického léčebného
programu

TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. 6., podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. V Praze: C.H. Beck,
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-473-5. Str. 95
117
Zákon o veřejném zdravotním pojištění, § 13, odst. 1
118
Zákon o veřejném zdravotním pojištění, § 39b, odst. 1
116
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-

již byla stanovena maximální cena (vztahuje-li se na léčivý přípravek cenová
regulace)119 nebo

-

je řízení o stanovení maximální ceny vedeno zároveň s řízením o stanovení výše a
podmínek úhrady

Poslední dvě uvedené podmínky naplňují předpoklad, že má-li docházet k úhradové
regulaci prostřednictvím systému veřejného zdravotního pojištění, je nezbytné a logické, aby
tento léčivý přípravek také podléhal cenové regulaci maximální cenou, která dopadá a
zatěžuje původce (výrobce a distributora) léčivého přípravku.

7.1. Základní úhrada léčivého přípravku
Úhrada léčivých přípravků funguje v České republice na základě systému referenčních
úhrad. Přípravky jsou rozděleny podle léčivých látek, které obsahují, do jednotlivých
referenčních skupin. Referenčními skupinami se rozumí skupiny léčivých přípravků v zásadě
terapeuticky zaměnitelných se stejnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným
klinickým využitím.120 Seznam referenčních skupin stanovuje Ministerstvo zdravotnictví
prováděcím právním předpisem, konkrétně vyhláškou č. 386/2011 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin ve znění vyhlášky č. 114/2009 Sb.
Důležité je zde zmínit, že referenční skupiny a ATC skupiny (viz předchozí kapitola)
neznamenají to samé. Pro názornost uvádím příklad: Referenční skupinou č. 79/1 jsou
„analgetika-antipyretika, p.o.“121, do této referenční skupiny spadají ATC skupiny N02BA01
kyselina acetylsalicylová, N02BA02 aloxiprin a N02BE01 paracetamol. Z toho tedy vyplývá,
že referenční skupina je nadřazený pojem více ATC skupinám.
Při stanovování výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku zkoumá několik
aspektů, např.: jeho terapeutická účinnost a bezpečnost, závažnost onemocnění, k němuž je
léčivý přípravek určen, hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky
zdravotního pojištění předložené účastníkem řízení, obvyklé dávkování, vhodnost cesty
podání, jeho nahraditelnost jiným léčivým přípravkem, a další122.
Úhrada léčivého přípravku se stanovuje na základě základní úhrady referenční
skupiny, do které byl přípravek zařazen. Vždy musí platit, že alespoň jeden léčivý přípravek
Viz předchozí kapitola, neplatí pro léčivé přípravky, které nepodléhají regulaci maximální cenou
Zákon o veřejném zdravotním pojištění, § 39 c, odst. 1
121
Analgetika = léky tlumící bolest, p.o. = podávané ústy
122
Kompletní výčet viz zákon o veřejném zdravotním pojištění, §39b, odst. 2
119
120
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z každé skupiny léčivých látek musí být plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního
pojištění123. Tímto ustanovením je garantována dostupnost potřebných léčivých přípravků pro
každého pacienta.
Pojmem základní úhrada se rozumí úhrada pro obvyklou denní terapeutickou dávku
léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích a je shodná pro celou referenční skupinu.
Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši124:
a) nejnižší ceny výrobce připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku
zařazeného do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý
přípravek dostupný v České republice,
b) denních nákladů jiné terapie snížených o obchodní přirážky a uplatněné daně z přidané
hodnoty, je-li srovnatelně účinná a nákladově efektivní ve srovnání s užitím léčivého
přípravku podle písmene a) a tyto skutečnosti jsou SÚKL při stanovení základní
úhrady známy, přičemž se zohledňuje potřebná doba terapie léčivým přípravkem a
potřebná doba srovnatelné léčby,
c) nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), jeli tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b),
d) úhrady obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu všemi
zdravotními pojišťovnami s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku nebo
dovozcem, je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c), a
je-li jeho součástí závazek, že léčivý přípravek bude po dobu platnosti tohoto ujednání
dostupný na trhu České republiky a cena pro konečného spotřebitele takového
léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nepřekročí nejvyšší
možnou úhradu pro konečného spotřebitele.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění však umožňuje i další způsoby stanovení výše
a podmínek úhrady za léčivé přípravky. Ministerstvu zdravotnictví je například dána
pravomoc, aby prováděcím předpisem stanovilo referenční skupiny, ve kterých zdravotní
pojišťovny mohou výši úhrady léčivých přípravků zvýšit a podmínky úhrady upravit ve
prospěch pacienta nad úroveň stanovenou ze strany SÚKL125. Zde je velmi důležitá doslovná
Zákon o veřejném zdravotním pojištění, §39c, odst. 5
Zákon o veřejném zdravotním pojištění, § 39c, odst. 2
125
Tamtéž, § 39c, odst. 6
123
124
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specifikace záměru a účelu tohoto ustanovení, kdy z něj jednoznačně vyplývá, že nelze
stanovit horší podmínky úhrady a uškodit tím pacientovi. Ministerstvo zdravotnictví ve
spolupráci se zdravotními pojišťovnami zde mají prostor zohlednit zájem pacienta a vytvořit
mu lepší úhradové podmínky.
Dalším ze způsobů stanovení výše a úhrady za léčivé přípravky je vypsání úhradové
soutěže126. Jedná se o možnost SÚKL vypsat soutěž o nejnižší úhradu léčivého přípravku,
pokud o její vypsání požádá zdravotní pojišťovna. Úhradovou soutěž lze vypsat v rámci
léčivé látky a lékové formy, ve které se vyskytují léčivé přípravky od nejméně tří držitelů
rozhodnutí o registraci. Účastníci pak nabízejí nejnižší úhradu připadající na obvyklou denní
terapeutickou dávku a zavazují se uvádět na trh léčivé přípravky tak, aby jejich cena pro
konečného spotřebitele (pacienta) nepřekročila nejvyšší možnou úhradu. Opět je zde tedy
vidět ochrana slabší strany (pacienta) viz výše. Dále zákonodárce dává možnost zdravotním
pojišťovnám jen nepřihlížet a aktivně se podílet (tím že požádají SÚKL o vypsání úhradové
soutěže) na stanovení výše a podmínek úhrad. Tento nástroj může být užitečný například ve
chvíli, kdy jsou zdravotní pojišťovny schopny zajistit si nižší ceny léčivých přípravků od
držitelů rozhodnutí o registraci, čímž můžou ušetřit.

7.2. Podmínky úhrady
Úhrada ze zdravotního pojištění může být omezena odbornou specializací lékaře, je-li
to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné127.
To znamená, že určitý léčivý přípravek může předepsat jen lékař s určitou specializací, např.
jen neurolog. Není-li toto preskripční omezení dodrženo a předepíše daný léčivý přípravek
například gynekolog, není léčivý přípravek hrazen ze zdravotního pojištění.
Druhou možností omezení úhrady ze zdravotního pojištění je indikační omezení128. To
znamená, že určitý léčivý přípravek může být předepsán jen pacientovi s určitou diagnózou,
případně můžou být stanoveny další podmínky, například, že daný léčivý přípravek bude
pacientovi předepsán, jenom po selhání, kontraindikaci nebo nedostatečné účinnosti předchozí
terapie. Opět zde platí podmínka účelnosti s ohledem na veřejný zájem a účinnost a
bezpečnost přípravku.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, § 39e
Vyhláška č. 376/2011 Sb., kt. se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, §33
128
Tamtéž, §34
126
127
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7.3. Úprava úhrady
SÚKL může úhradu přípravku zvýšit (dále jen „bonifikace“) nebo snížit (dále jen
„malifikace“) a to buď s ohledem na účinnost léčivého přípravku, nebo s ohledem na jeho
bezpečnost. Bonifikaci lze dále provést i s ohledem na součinnost, lékovou formu či ve
veřejném zájmu.
7.3.1. Bonifikace a malifikace s ohledem na účinnost
Pokud léčivý přípravek například sníží úmrtnost pacientů alespoň o 20 %, prodlouží
dobu života u pacientů, u nichž je předpokládané přežití kratší než 24 měsíců, alespoň o 40 %,
lze jej považovat za přípravek s vyšší účinností a bonifikovat jeho úhradu o nejvýše 15 %.129
7.3.2. Bonifikace a malifikace s ohledem na bezpečnost
Pokud se prokáže u léčivého přípravku výskyt závažných nežádoucích účinků nižší
alespoň o 30 % nebo je-li vznik závažných lékových interakcí nižší alespoň o 30 %, případně
pokud je podíl pacientů, kteří museli z důvodů nežádoucích účinků ukončit terapii nižší
alespoň o 30 %, lze přípravek považovat za přípravek s vyšší bezpečností. Bonifikovat
přípravek z tohoto důvodu lze maximálně o 15 %.130
7.3.3. Bonifikace s ohledem na součinnost
U tohoto druhu bonifikace je hodnocena především srozumitelnost a jednoduchost
dávkovacího schématu, nezbytný počet podávaných denních dávek, celková délka terapie,
snadnost podávání a aplikace ve vztahu k současnému podání jídla nebo nápojů a další
omezení vyplývající z užívání přípravku (například nutnost podávání současného jiného
léčivého přípravku). Tato bonifikace může být nejvýše o 10 %.131
7.3.4. Bonifikace s ohledem na lékovou formu
Bonifikovat o 10 % lze úhradu tekutého či polotuhého léčivého přípravku oproti
úhradě tuhého perorálního132 přípravku, jestliže jsou tyto přípravky určeny pacientům
mladším 12ti let nebo pacientům bez možnosti přijímat tuhé perorální lékové formy.133

Vyhláška č. 376/2011 Sb., kt. se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, §27
Tamtéž, § 28
131
Tamtéž, § 29
132
Perorální přípravek = přípravek podávaný ústy
133
Vyhláška č. 376/2011 Sb., kt. se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, § 30
129
130
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7.3.5. Bonifikace ve veřejném zájmu
Ve veřejném zájmu může SÚKL na návrh a se souhlasem všech zdravotních
pojišťoven bonifikovat úhradu léčivého přípravku, pokud je současně splněna podmínka, že
se jedná o přípravek, který je ověřen užíváním v praxi a je nezbytný pro zdravotní péči a
podmínka že jde o přípravek, který je v terapii nenahraditelný nebo nahraditelný pouze
přípravky nákladnějšími a bonifikace je nezbytná pro setrvání přípravku na trhu.134
Na závěr je důležité uvést, že bonifikace úhrady přípravku se sčítají a výsledná úhrada
přípravku bonifikací nesmí být vyšší než 130 % úhrady takového přípravku vypočtené ze
základní úhrady.135

134
135

Vyhláška č. 376/2011 Sb., kt. se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, §31
Tamtéž, §26
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8. Léčivé přípravky standardně nehrazené z prostředků
veřejného zdravotního pojištění
Tato kapitola je věnována výjimečné úhradě poskytovaných zdravotních služeb (tedy i
léčivých přípravků) z prostředků veřejného zdravotního pojištění, které jinak nejsou zdravotní
pojišťovnou hrazeny. Tento institut je zakotvený v § 16 zákona o veřejném zdravotním
pojištění, který říká, že:
„Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak
zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou
možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.
S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle
předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.“136
Z této dikce zákona je na první pohled patrné, že výklad neurčitých právních pojmů,
které toto ustanovení obsahuje, není a nemůže být úplně jednoznačný.
Pojem „zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené“
Výkladem tohoto pojmu se zabýval v roce 2002 Nejvyšší soud137, který stanovil, že:
„„Zdravotní péčí138 jinak pojišťovnou nehrazenou“ podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. nelze
rozumět i zdravotní péči ve formě zdravotního výkonu, který je ze zdravotního pojištění plně
hrazen s omezením, tedy při splnění stanovených předpokladů.“ Žalobcem byl poskytovatel
zdravotních služeb, který se domáhal zaplacení částky 131 870, 60 Kč s tím, že mu žalovaná
zdravotní pojišťovna neproplatila zdravotní výkony, konkrétně operační artroskopie za období
šesti měsíců. Žalobce a žalovaná mezi sebou měli uzavřenou smlouvu, v níž nebyla operační
artroskopie dojednána.139 Odvolací soud dovodil, že: „zdravotní péčí jinak pojišťovnou
nehrazenou“ podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. lze rozumět i zdravotní péči ve formě
zdravotního výkonu, který je ze zdravotního pojištění podle „Sazebníku zdravotních výkonů“
plně hrazen s omezením, tedy při splnění zde stanovených předpokladů, nebyly-li tyto
Zákon o veřejném zdravotním pojištění, § 16, odst. 1, odst. 2
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 33 Odo 389/2001 ze dne 30. 1. 2002
138
V původním znění § 16 byl místo pojmu „zdravotní služby“ použit pojem „zdravotní péče“, to se změnilo ke
dni 1. 4. 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který nahradil zákon č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který používal pojem „zdravotní péče“
139
Dle vyhlášek č. 45/1997 Sb. a č. 134/1998 Sb., je operační artroskopie hrazena z veřejného zdravotního
pojištění jen za předpokladu, že byla provedena při hospitalizaci. Žalobce tento předpoklad nesplňoval.
136
137

42

předpoklady naplněny (v dané věci nebyla-li operační artroskopie jako plně hrazený výkon s
omezením

pro

vykazování

výkonu

místem

jeho

provedení

provedena

při

hospitalizaci).140Nejvyšší soud dospěl k závěru, že operační artroskopie patří mezi výkony
jinak hrazené (pokud je splněna podmínka hospitalizace, což v tomto případě nebyla), proto
nelze přistoupit k aplikaci ustanovení § 16.
Ke stejnému pojmu se vyjadřoval Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 9. 3.
2016141, vyložil ho však trochu jinak, když dovodil, že: „Podmínka § 16 odst. 1 zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která stanoví, že úhrada zdravotní pojišťovny je
možná ve výjimečných případech u zdravotní péče, která je jinak nehrazená, se netýká pouze
péče uvedené pod písmenem N přílohy k tomuto zákonu, ale obecně zdravotní péče nehrazené,
byť i částečně.“ Tímto závěrem došlo k rozšíření možností aplikace § 16 oproti rozhodnutí
Nejvyššího soudu z roku 2002 uvedenému výše. K rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu je
v rozsudku Městského soudu uvedeno následující: „V této souvislosti je nutné uvést, že (stejně
jako zákonná úprava) i judikatura (tedy rozhodovací činnost soudů) není neměnná a v
průběhu času dochází k jejímu zpřesňování či precisaci. V každém konkrétním souzeném
případě soud provádí výklad aplikovaných ustanovení zákona, přičemž, pokud takový výklad
(interpretace) již jiným soudem byla provedena, soud musí takový výklad i kriticky zhodnotit a
ztotožnit se s takovým právním názorem, jinak by soudní rozhodování v konkrétních věcech
postrádalo smyslu.
V tomto souzeném případě soud s interpretací žalované ve smyslu shora uvedeného rozsudku
Nejvyššího soudu nesouhlasí. Tato interpretace této právní normy totiž v konečném důsledku
vede k tomu, že možnost zdravotní pojišťovny hradit výjimečně zdravotní péči jinak
nehrazenou se omezuje pouze na tu péči, která vůbec (obecně) hrazena není (tedy podle
názoru žalované pouze ta, která je uvedena v příloze zákona o veřejném zdravotním pojištění
pod písmenem N). Takový výklad podle názoru soudu je omezující na pouze tuto zdravotní
péči a do textu zákona vsouvá omezení, které zákon sám neužívá a tím v konečném důsledku
omezuje práva pojištěnců zákonem o veřejném zdravotním pojištění garantovaná“.142

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 33 Odo 389/2001 ze dne 30. 1. 2002
Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 6 Ad 7/2012 ze dne 9. 3. 2016
142
Tamtéž, 24. – 25. bod odůvodnění
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Pojem „jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce“
Tento pojem byl objasněn v podobě výkladového stanoviska Ministerstva zdravotnictví
ve Věstníku č. 7 z července 2005, které uvádí, že musí být doložena výjimečnost případu,
tedy že navrhované poskytnutí zdravotní péče konkrétnímu pacientovi je jedinou možností
jejího poskytnutí této osobě a že neexistuje jiná odpovídající hrazená alternativa péče, kterou
by bylo možné s ohledem na zdravotní stav této osoby použít.143
V nedávné době, konkrétně dne 10. 1. 2018 se Městský soud v Praze opět vyjadřoval144
k ustanovení § 16, tentokrát však k problematice jediné možnosti s ohledem na zdravotní stav
pojištěnce. Městský soud řešil případ žalobkyně, mladé ženy, které byl v těhotenství
diagnostikován karcinom prsu. Žalobkyně žádala na základě ustanovení § 16 zdravotní
pojišťovnu o úhradu léčivého přípravku Perjeta 420 mg, který jí na základě výsledků ze studie
„Cleopatra“ mohl prodloužit život o 16 měsíců oproti tomu, kdyby podstoupila standardně
hrazenou léčbu. Zdravotní pojišťovna tuto výjimečnou úhradu neschválila

s tím

odůvodněním, že nelze hradit léčivý přípravek, který je pro daného pojištěnce lepší než jiná
zdravotní služba připadající do úvahy. Žalobkyně se s požadovaným nárokem na úhradu
obrátila k soudu a dne 10. 1. 2018 ji Městský soud vyhověl.145 Ve svém odůvodnění cituje
několik nálezů Ústavního soudu ČR, jejichž vybrané části níže uvádím.
Článek 31 Listiny základních práv a svobod stanovuje, že: „Každý má právo na ochranu
zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na
zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“146Výkladem tohoto článku se již
několikrát zabýval Ústavní soud ČR. Poprvé ve svém nálezu z roku 1996147 konstatoval, že:
„systém veřejného pojištění je jako každý pojišťovací systém limitován objemem finančních
prostředků, který se získává na základě povinnosti platit pojistné na všeobecné zdravotní
pojištění podle zákona ČNR 592/1992 Sb., v platném znění.“
Dále se Ústavní soud zabýval konkretizací čl. 31 ve svém nálezu z roku 1999148, ve
kterém konstatoval, že zákon, který upravuje práva plynoucí z čl. 31 LZPS, tedy zákon č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nesmí mít diskriminační povahu a podmínky,
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2005, částka 7, červenec 2005
Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ad 19/2017 ze dne 10. 1. 2018
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v rámci nichž má občan, respektive pojištěnec, právo uplatňovat nárok na bezplatnou
zdravotní péči musí být stanoveny tak, aby byl všem zajištěn spravedlivý způsob přístupu ke
zdravotní péči přiměřené kvality a to tak, aby nevznikaly žádné nerovnosti.
V nálezu z roku 2012149 se Ústavní soud zabýval výkladem pojmu „lege artis postup“,
tedy ustanovením zákona o zdravotních službách150, § 4, odst. 5, který říká, že: „Náležitou
odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných
medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní
podmínky a objektivní možnosti.“ A to zejména výkladem pojmů: „konkrétní podmínky“ a
„objektivní možnosti“. Ústavní soud v tomto nálezu uvádí, že stát má povinnost vytvořit
systém veřejného zdravotního pojištění a jeho prostřednictvím má zajistit občanům
spravedlivý přístup ke zdravotní péči, tak aby všichni měli totožný nárok na taková ošetření a
léčbu, které odpovídají požadavkům náležité úrovně a lékařské etiky. „Vhodnost a účinnost
léčby (tedy její kvalita) naopak nesmí představovat kritéria pro rozlišování zdravotní péče na
základní (levnější) a nadstandardní (dražší).“ Dále konstatuje, že je to zákonodárce, kdo
rozhoduje o tom, za jakých podmínek se pojištěnec může domoci práva na zdravotní péči a že
nelze dovodit z ústavního pořádku právo na co nejlepší možnou léčbu pacienta, protože:
„Zákonný požadavek garance z celosvětového hlediska nejlepší úrovně poskytování zdravotní
péče by místo skutečného zvýšení jejího standardu vedl s největší pravděpodobností k tomu, že
by se tato úroveň stala v převážném množství případů nedosažitelnou a s ohledem na své
náklady by přístup jednotlivce k zdravotní péči naopak fakticky omezovala.“ S čímž se
ztotožňuji, protože není v ekonomických možnostech České republiky jako státu, aby
garantovala přístup k nejmodernější léčbě poskytované kdekoliv na světě, a to zejména z toho
důvodu, že to není v silách ani například Spojených států amerických, kde je sice
nejmodernější léčba dostupná, nicméně si ji hradí pacienti sami.
Městský soud v Praze ve výše zmíněném rozsudku z ledna 2018151 i na základě výše
uvedeného dospěl mimo jiné k názoru, že: „požadavek rovné dostupnosti zdravotní péče je
nutno chápat nejen tak, že nikomu nesmí být odepřena dostupná zdravotní péče, ale rovněž
tak, že musí být pacientovi poskytnuta zvláštní péče, pokud si to vyžadují individuální
okolnosti konkrétního pacienta.“ Jako zakázanou diskriminaci lze totiž chápat nejen rozdílné
zacházení s osobami ve stejném postavení, ale také absenci zvláštního zacházení s osobou,
Nález Ústavního soudu ČR, sp.zn. Pl. ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012
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která je z relevantního důvodu v odlišném postavení.152 Velmi důležitou věcí, kterou Městský
soud v tomto rozsudku dovodil je, že pokud by se k výkladu pojmu „jediné možnosti
z hlediska zdravotního pojmu pojištěnce“ přistupovalo tak, že zahrnuje pouze situace, kdy
pojištěnec nemůže využít žádnou léčbu hrazenou ze systému veřejného zdravotního pojištění
z důvodu, že taková léčba neexistuje nebo z důvodu nesnášenlivé reakce (např. alergie), ve
svém důsledku při současném stavu medicínského poznání by institut ustanovení § 16153 byl
prakticky nevyužitelný, protože pravděpodobnost neexistence hrazené farmakoterapie na
rozpoznaná onemocnění nebo nemožnost její aplikace z důvodu nesnášenlivosti je velmi
nepatrná. Městský soud dále dovodil, že vzhledem k tomu, že zmiňovaný institut § 16 je
jedinou možnou výjimkou pro mimořádnou úhradu ze systému veřejného zdravotního
pojištění, nelze u jeho aplikace postupovat restriktivně vzhledem k variabilitě případů a
situací, které nám život přináší.
Městský soud dospěl k výjimečnosti případu žalobkyně z toho důvodu, že vzhledem
k tomu, že jí bylo onkologické onemocnění diagnostikováno v těhotenství, nemohla být
léčena stejně intenzivní léčbou jako pacientky se stejnou diagnózou, a to z důvodu nebezpečí
vážného ohrožení plodu (s tím, že ochrana nenarozeného dítěte je ústavně chráněnou
hodnotou154) a po narození zdravého dítěte došlo k výraznému zhoršení jejího zdravotního
stavu. „Soud tak shledal spravedlivým postup, kdy bude žalobkyni umožněno nahradit tuto
dobu, po kterou nemohla být léčena, a to ani léčivým přípravkem hrazeným ze systému
zdravotního pojištění, jiným, účinnějším léčivým přípravkem, který v tomto případě
představuje léčivý přípravek Perjeta 420mg, jehož použití v porovnání s hrazenými
alternativami léčby může vést k prodloužení života žalobkyně až o 16 měsíců (podle studie
„CLEOPATRA“).“155
K výše uvedenému bych ještě nad rámec skutečností dovozených soudem doplnila, že
výjimečnost případu shledávám i v tom, že se žalobkyni narodilo zdravé dítě dne 25. 4. 2017,
které ji nepochybně potřebuje a prodloužení života žalobkyně o 16 měsíců, tedy téměř o rok a
půl je velmi podstatné pro další vývoj dítěte. Nejedná se tedy jen o „pomoc“ žalobkyni, nýbrž
také o fyziologické zlepšení kvality života takto malého dítěte.
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V souvislosti s institutem zakotveným v § 16156 Městský soud vydal průlomové
rozhodnutí dne 6. 3. 2018157. V tomto případě se jednalo o osmiletou dívku, trpící
fenylketonurií158. Pacienti s touto diagnózou musí dodržovat nízkobílkovinovou dietu, aby
nedošlo k poškození jejich organismu, a to celoživotně. Rodiče nemocné dívky žádali úhradu
léčivého přípravku Sapropterin, díky kterému by dívka nemusela přísnou dietu dodržovat, a to
dle ustanovení § 16159, jelikož tento léčivý přípravek je běžně hrazený z prostředků veřejného
zdravotního pojištění pouze pro těžší formy fenylketonurie (její zhoubnou formu), kdy
dodržování diety není pro pacienty dostatečné. Dívka však trpí lehčí formou (nezhoubnou)
této nemoci, kdy by dieta byla z medicínského hlediska dostatečným řešením jejího
zdravotního stavu a mohla by žít plnohodnotný život bez dalších omezení. Proto všeobecná
zdravotní pojišťovna tuto úhradu odmítla, nicméně rodina se obrátila na soud, kdy jí Městský
soud v Praze ve výše uvedenému rozhodnutí vyhověl a úhradu léčivého přípravku schválil.160
Právník Ondřej Dostál dlouhodobě se zabývající medicínským právem z advokátní kanceláře
PwCLegal k výše uvedenému rozhodnutí uvedl následující: „Díky výkladu zákona, který soud
podal, se dětští pacienti dostanou k léčbě, kterou naléhavě potřebují, i když její cena není pro
rodinu únosná.“161Myslím si, že uváděná „naléhavost“ je v tomto konkrétním případě
minimálně značně sporná. Městský soud se významně odchýlil od své ustálené rozhodovací
praxe a od judikatury Ústavního soudu.
Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala dne 7. 3. 2018 k předmětnému rozhodnutí
oficiální prohlášení162 prostřednictvím svého mluvčího, ve kterém mimochodem uvádí, že
léčba této dívky může vyjít až na 1,5 milionu korun ročně. Jedná se tak o citelný zásah do
finančních prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to v situaci, kdy pro nemocnou není
tato léčba jedinou možností, ale je pouze prostředkem k tomu, aby nemusela držet dietu. Její
Zákona o veřejném zdravotním pojištění
Rozsudek Městského soudu v Praze, sp.zn. 8 Ad 20/2017 ze dne 6. 3. 2018
158
„Fenylketonurie (ve zkratce PKU) je vrozená porucha metabolismu. Podstatou nemoci je absence enzymu
fenylalaninhydroxyláza, který štěpí fenylalanin (PHE). Fenylalanin je aminokyselina, která je obsažena v
molekulách bílkovin rostlinných i živočišných organizmů. Pokud organismus neprodukuje enzym
fenylalaninhydroxyláza, dochází v těle k hromadění aminokyseliny fenylalanin, které vede k poruchám centrální
nervové soustavy. Poruchy bývají poměrně rychlé a vedou k mentálnímu postižení a demenci.“ http://www.nspku.cz/nemoci/fenylketonurie.html
159
Zákona o veřejném zdravotním pojištění
160
Všeobecné zdravotní pojišťovně jako žalované stále běží zákona lhůta pro podání opravného prostředku, tedy
v tomto případě kasační stížnosti.
161
Soud přiznal pacientce nárok na léky, i když pro ni nejsou jedinou možností léčby. VZP: Ohrozí to celý
systém, dostupné online zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2412397-soud-priznal-pacientce-narokna-leky-i-kdyz-pro-ni-nejsou-jedinou-moznosti-lecby, cit. 8. 4. 2018
162
Verdikt soudu o úhradě léku může ohrozit fungování českého zdravotnictví, dostupné online zde:
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/verdikt-soudu-o-uhrade-leku-muze-ohrozit-fungovani-ceskeho-zdravotnictvi,
cit. 8. 4. 2018
156
157

47

právní zástupci pak konkrétně argumentovali vyčleněním z kolektivu, protože by nemohla
chodit jíst do školní jídelny s ostatními spolužáky, což by jí mohlo způsobit psychickou újmu
a vyčlenit ji ze společnosti.163
Mám za to, že rozhodnutí soudu v tomto případě zakládá nerovnost, ke které by při
poskytování zdravotních služeb nemělo docházet. Nemocná je postavena do výhodnějšího
postavení oproti lidem, kteří trpí stejnou nemocí a také oproti lidem, kteří trpí jinou nemocí,
v důsledku které musí držet dietu, protože léčba této nemoci není standardně proplácena.
Domnívám se, že toto rozhodnutí může být nebezpečným precedentem, kdy se výjimečné
úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění na základě § 16 začne domáhat velké
množství lidí, kteří jsou ve srovnatelné situaci jako nemocná dívka, které byla tato úhrada
přiznána. Což může znamenat velké riziko pro celý zdravotní systém České republiky, na což
poukazuje i Všeobecná zdravotní pojišťovna.164
Souvisejícím problémem je, že dívka byla ve svých dvou letech zařazena do klinické
studie, v jejímž rámci na ní farmaceutická firma testovala nový podávaný lék, a to zcela
zdarma. Studie byla v loňském roce ukončena a léčivý přípravek přestal být dívce podáván, a
proto bylo nutné, aby začala držet dietu stejně tak, jako pacienti se stejným typem
onemocnění. Možná právě toto je důvodem, proč se najednou dieta zdála jí a jejím rodičům
příliš omezující a svazující v běžném životě. Všeobecná zdravotní pojišťovna ve svém
vyjádření konstatuje, že: „Důležité je rovněž upozornit na to, že uvedený případ je typickou
ukázkou pochybného postupu některých zahraničních farmaceutických firem, které využívají
české pacienty k testování svých léků. Tyto firmy nejprve pacientům zdarma dodávají
přípravek, který ještě nemá všechny klinické studie, aby ho na nich vyzkoušely a následně na
něm mohly vydělávat. Když však už mají dostatek dat a rozléčené pacienty pro další testování
nepotřebují, zaujmou striktně obchodnický přístup a odmítnou se dále jakkoliv podílet na
jejich léčbě.“165
Nezajištění návaznosti, respektive prodlení, poskytování zdravotních služeb, respektive
jejich úhrady je v současné době velkým systémovým problémem. Dalším podobným velmi
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aktuálním případem je léčba pacientů se spinální svalovou atrofií166 a s tím související úhrada
léčivého přípravku Nusinersen (Spinraza). Na spinální svalovou atrofii léčivý přípravek vůbec
neexistoval. V roce 2017 Evropská komise schválila první léčivý přípravek, který by těmto
pacientům měl pomoci a to Nusinersen (Spinraza). Několika dětským pacientům byl léčivý
přípravek Nusinersen (Spinraza) podáván v rámci klinického hodnocení léčiv v Paříži, kdy
byl hrazen farmaceutickou firmou. Poté co došlo k jeho registraci a schválení Evropskou
komisí studie skončila a farmaceutická firma přestala léčivý přípravek rozléčeným pacientům
hradit. Evropská registrace platí i pro Českou republiku, je však potřeba, aby SÚKL stanovil
tomuto přípravku formu úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
Dětští pacienti jsou hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení. Léčba je extrémně
finančně náročná, náklady na první rok léčby, kdy jsou podávány 4 dávky léčivého přípravku,
jsou cca 20 milionů Kč na jednoho pacienta a v dalších letech, kdy jsou podávány 3 dávky
ročně je odhadovaná cena okolo 10 milionů Kč na jednoho pacienta. Je nežádoucí, aby
v léčbě rozléčených pacientů nastala časová prodleva, nicméně rodiny nemají na úhradu takto
drahého léčivého přípravku. Zároveň není možné, aby léčivý přípravek hradily zdravotnická
zařízení ze svých rozpočtů. Zdravotní pojišťovny v běžném režimu nemůžou léčivý přípravek
hradit, protože nemá stanovenou úhradu od SÚKL a správní řízení na stanovení úhrady
léčivého přípravku trvá téměř dva roky. Jedinou možností je tedy využití ustanovení § 16167.
Zdravotnické zařízení zároveň nemá zákonnou možnost odmítnout poskytovat zdravotní
služby těmto pacientům.168Považuji za velký systémový problém situaci, kdy je ve
zdravotnickém zařízení hospitalizovaný rozléčený pacient, kterého není možné propustit a
v systému není nikdo, kdo by hradil jeho léčbu, přestože je jeho jedinou možností. Domnívám
se, že aplikace ustanovení § 16 by neměla suplovat dlouhé trvání správního řízení SÚKLu.
Tato situace je i značně neekonomická, neboť v režimu § 16 hradí zdravotní pojišťovny plné,
ničím neregulované (ani cenovou, ani úhradovou regulací) ceny stanovené výrobci, resp.
farmaceutickými společnostmi.

Jedná se o neurologické onemocnění, které se projevuje již od narození, kdy nemocní trpí problémy
s pohybem, polykáním i dýcháním, a to od narození a tito pacienti umírají v průměru do dvou let svého života.
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Níže uvedený graf č. 1169ukazuje, že počet žádostí o výjimečné úhrady dle § 16 ZVZP
roste každým rokem. Úměrně tomu rostl i počet schválených žádostí, avšak mezi roky 2016 a
2017 můžeme vidět, že počet schválených žádostí klesl. Tento pokles a tím pádem vyšší
neúspěšnost může mít příčinu právě ve zneužívání § 16 v tom smyslu, že je snaha jím
nahrazovat prodlevy ve správních řízeních o stanovení úhradových mechanismů léčivých
přípravků. Důvodem také může být pokrok ve vývoji léčivých přípravků, kdy se jich objevuje
více a objem finančních prostředků již není schopen na to reagovat.
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Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje lhůtu pro rozhodnutí SÚKL o
stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku na 75
dní ode dne, kdy bylo správní řízení zahájeno. Pokud je rozhodováno ve společném řízení jak
o stanovení maximální ceny, tak o stanovení výše a podmínek úhrady, činí tato lhůta 165
dní.170 Ze statistik SÚKL vyplývá, že průměrná doba trvání správního řízení u léčivých
přípravků s žádostí podanou do 1. 5. 2017 je 624 dní.171 K 1. 3. 2018 čeká na stanovení
úhrady 86 nových léčivých přípravků.172
Data byla získána z prezentace MUDr. JUDr. Petra Honěka, náměstka ředitele pro zdravotní péči Všeobecné
zdravotní pojišťovny, která byla promítána na odborné konferenci Schvalování a úhrada zdravotnických
prostředků a léků – Současná situace a perspektivy, I. Pracovní konference, která se konala dne 5. 4. 2018
v Praze pod záštitou Academy of Health Care Management
170
Zákon o veřejném zdravotním pojištění, § 39g, odst. 2
171
Data byla získána z prezentace Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, výkonného ředitele Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu, která byla promítána na odborné konferenci Schvalování a úhrada zdravotnických
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Graf č. 2 – Porovnání průměrné délky (v měsících – čísla vlevo) uvedení nového léčivého přípravku na trh
po udělení registrace v jednotlivých zemích světa (čísla vpravo vyjadřují počet nových léčivých přípravků
v dané zemi za rok 2015)

Počet léčivých přípravků žádajících o stanovení úhrady v průběhu let pozvolna roste a
otázka a balance mezi vstupem nových léčivých přípravků na český trh a do systému úhrad
z prostředků veřejného zdravotního pojištění versus udržitelnost stávajícího systému je čím
dál aktuálnější a problematičtější.

prostředků a léků – Současná situace a perspektivy, I. Pracovní konference, která se konala dne 5. 4. 2018
v Praze pod záštitou Academy of Health Care Management
172
Tamtéž
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9. Závěr
Problematika úhrad a cenové regulace léčivých přípravků není v odborné literatuře
v širším kontextu příliš zpracována, navíc v současné době nabývá na důležitosti s ohledem na
neustále expandující výzkum a vývoj v medicíně. Tento pokrok vyvolává potřebu řešit otázky
spojené s novými postupy, metodami a zaváděním nových léčivých přípravků na trh.
S touto problematikou jsem měla možnost se setkat i v praxi, a to ve fakultní
nemocnici. Také jsem absolvovala stáž v Kanceláři ombudsmana pro zdraví a setkala se tak
s touto problematikou i z pohledu pacientů, což mě ujistilo v tom, že tato významná oblast je
dle mého názoru velmi nedostatečně řešena z pohledu nejen legislativy, ale i ekonomických
parametrů. To se projevuje, ať stojím na straně pacienta nebo na straně zdravotnického
zařízení, a v současné době neexistuje optimální řešení ani pro jednu stranu. Tato zkušenost
ve mně vyvolala zájem se tímto tématem hlouběji zabývat a vlastně mě přivedla k napsání
této diplomové práce.
Klíčovým aspektem je udržení rovnováhy mezi dostupností nových léčivých přípravků
pro české pacienty a udržitelností nastavení českého systému zdravotnictví. Za stěžejní cíle
českého zdravotnictví lze považovat jeho dostupnost, efektivitu, moderní metody, ale
v neposlední řadě také hospodárnost. Prvotní reakcí na tento problém, respektive na
požadavek hospodárnosti by mělo být dodržování zákonem stanovených lhůt ve správním
řízení. Pokud by správní řízení probíhala rychleji, jistě by ubylo žádostí o výjimečné úhrady
dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a také by nedocházelo ke kumulaci léčivých
přípravků a jejich vstupu do systému úhrad najednou.
Nicméně, i pokud by se správní řízení zrychlila a nové léčivé přípravky by se dostávaly
k pacientům rychleji, nelze opomenout v současnosti poměrně malé státní výdaje na
zdravotnictví. Z tabulky č.2173 můžeme vidět, jaké procento HDP je použito na výdaje ve
zdravotnictví ve vybraných zemích světa. Z této tabulky lze vyčíst, že Česká republika za
vyspělými státy západní Evropy v tomto ohledu zaostává. Pokud mají být splněny výše
definované cíle českého zdravotnictví (dostupnost, efektivita, moderní metody) mělo by –
s ohledem na vývoj a výzkum léčivých přípravků, který je čím dál nákladnější a s ohledem na
porovnání s ostatními státy zejména EU – být do zdravotnictví více investováno ze strany
Výdaje na zdravotnictví v ČR rostou, http://www.opojisteni.cz/zahranici/vydaje-na-zdravotnictvi-v-evroperostou/, cit.15. 4. 2018
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státu. Ne však v podobě výjimečných úhrad na základě žádostí dle § 16 zákona o veřejném
zdravotním pojištění, ale systematicky, do všech jeho oblastí.
Prostředkem, jak zvýšit finanční prostředky ve zdravotnictví, může být také spoluúčast
zejména pacientů. Co se týče soukromého financování, tak menší podíl má pouze Turecko a
Lucembursko, jak vyplývá z tabulky č. 2. Domnívám se, že by možnost spoluúčasti pacientů
měla být právně zakotvená, jelikož mentalita společnosti se mění a existuje stále větší
množství pacientů, kteří jsou ochotni si za kvalitní zdravotní péči připlatit.

Tabulka č. 2
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V České republice je velmi těžké tuto možnost právně zakotvit i z politického hlediska.
Pojem „nadstandard“ ve zdravotnictví je velmi často lidmi chápán jako následná nedostupnost
lékařské péče a jako institut, který byl zrušen Ústavním soudem jako protiústavní. Ústavní
soud však nálezem174 v roce 2013 zrušil napadená ustanovení zákona o veřejném zdravotním
pojištění pro rozpor s čl. 4 odst. 2 a čl. 31 LZPS, jelikož meze základních práv a svobod může
stanovovat pouze zákon, nikoliv podzákonná normotvorba, což v případě „nadstandardů“
nebylo splněno. Nicméně, Ústavní soud se ve stejném nálezu175 mimo jiné také vyjádřil, že:
„(…) samotné rozdělení zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního
pojištění na variantu základní, z veřejného pojištění plně hrazenou, a variantu ekonomicky
náročnější je v souladu s naším ústavním pořádkem. (…)“176. Přičemž tento svůj názor opírá o
argumenty vyjádřené již dříve v jeho nálezech. „(…) Je proto žádoucí se v dalších úvahách
odrazit od zodpovězení této základní otázky, tedy zda samotné rozdělení zdravotní péče
(mající v kontextu zkoumané úpravy stejný terapeutický účinek) dle kritéria jejího hrazení z
prostředků veřejného pojištění český ústavní pořádek umožňuje či nikoliv.
Určujícím je pro to obsah čl. 31 Listiny. Ten zaručuje každému právo na ochranu
zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na
zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Jde o to, zda toto ustanovení Listiny
představující právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě
veřejného pojištění zahrnuje bez dalšího veškerou dostupnou a v úvahu přicházející péči a
pomůcky a zda současně vylučuje možnost vydělit určitou část péče jako nadstandardní a
vyvést ji z režimu úhrady z veřejného pojištění, přesněji úhrady úplné.
Možnost rozdělení zdravotní péče na standardní, tedy hrazenou z veřejného pojištění, a
nadstandardní, tedy částečně či úplně hrazenou pacientem, Ústavní soud připustil již v nálezu
sp. zn. Pl. ÚS 35/95, kde se zabýval ústavností zákonných ustanovení rámcově vymezujících
rozsah zdravotní péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a podzákonných
předpisů stanovících konkrétní okruh této péče.(…) Ještě silněji se vyslovil v nálezu sp. zn. Pl.
ÚS 14/02, jímž řešil otázku souladnosti zákazu daného zdravotnickým zařízením a
zdravotnickým pracovníkům přijímat od pojištěnců jakoukoliv úhradu za péči toliko
související s poskytnutou péčí hrazenou z veřejného pojištění, když konstatoval: „Ze znění
zákona však současně vyplývá, že nic nebrání ani tomu, aby za zdravotní péči poskytnutou
Nález Ústavní soudu ČR, sp.zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 10. 7. 2013
Tamtéž
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nad rámec podmínek pro bezplatnou péči přímá úhrada od pojištěnců vybírána být mohla“; s
touto interpretací výslovně souhlasila i skupina sedmi disentujících soudců. Stejná věta pak
byla citována rovněž ve většinovém stanovisku pléna v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/08 (bod 125),
kde bylo dále konstatováno, že „… formalistické lpění na bezplatnosti lékařství projednotlivce
v rozšiřujícím pojetí by mohlo spíše vést ke snížení úrovně bezplatné lékařské péče hrazené z
veřejného pojištění v pravém slova smyslu pro všechny členy společnosti (…)“177.

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že možnost právního zakotvení spoluúčasti
pacientů na nákladech zdravotní péče jim poskytnuté je reálná. Předchází tomu však potřeba
jasné definice standardních a nadstandardních zdravotních služeb.
Právní úprava problematiky úhrad a cenové regulace léčivých přípravků prošla
velkými změnami před deseti lety. Domnívám se, že nyní je vysoce aktuálním tématem znovu
a žádá si svoji pozornost a zejména komplexní dlouhodobé řešení.

177

Nález Ústavní soudu ČR, sp.zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 10. 7. 2013, čl. 34 - 37
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ATC – Anatomicko – terapeuticko – chemická – skupina
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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá cenovou a úhradovou regulací léčivých přípravků v České
republice. Práce danou problematiku popisuje a analyzuje v širších, zejména ekonomických,
souvislostech a klade si za cíl podat čtenáři ucelený pohled na toto téma.
Práce samotná je rozdělena do devíti kapitol. V úvodní kapitole je obecně nastíněna
problematika cen léčivých přípravků a jsou zde nastíněny reformy zdravotnictví, které se na
problematické aspekty této oblasti pokoušely více či méně úspěšně zaměřit.
Následující kapitola je věnována vysvětlení pojmů, které jsou pro oblast
zdravotnického, respektive farmaceutického práva klíčové či nějakým způsobem nejasné.
Třetí kapitola pojednává o ekonomickém přístupu k regulaci a klade si za cíl vysvětlit
čtenáři, proč je regulace ze strany státních orgánů v moderní společnosti v některých
případech důležitá a v některých dokonce nezbytná. Taktéž jsou zde popsány a vysvětleny
nástroje regulace a na závěr kapitoly je ekonomický přístup promítnut přímo do situace trhu
s léčivými přípravky na území České republiky.
Následující kapitola charakterizuje samotný vstup konkrétního léčivého přípravku na
trh. Zabývá se tedy výzkumem léčivých přípravků, jejich registrací a analyzuje možnosti
podání léčivého přípravku, který nezískal potřebnou registraci, pacientovi.
Pátá kapitola obsahuje stěžejní historické aspekty týkající se cenové a úhradové
regulace léčivých přípravků v České republice, které utvářely dnešní právní úpravu celé
problematiky. Popsán je vliv vstupu České republiky do EU a také je analyzována judikatura
Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR, přičemž z uvedeného vyplývá, proč
bylo potřeba dřívější systém změnit a nastavit jinak.
Šestá a sedmá kapitola se zabývá samotnou cenovou a úhradovou regulací léčivých
přípravků, přičemž nastiňuje i průběh správních řízení a vysvětluje principy fungující v této
oblasti.
Osmá kapitola se věnuje problematice léčivých přípravků, které nejsou standardně
hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tedy jsou v rámci systematiky mimo
režimy, které jsou popsány v předchozích dvou kapitolách. Tato skupina léčivých přípravků je
velmi problematická, a to zejména z důvodu výrazné nákladnosti pro celý systém českého
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zdravotnictví. V poslední době se jedná o velmi aktuální téma, o čemž svědčí dva rozsudky
Městského soudu v Praze z roku 2018.
V závěru práce jsou shrnuty dosavadní poznatky včetně zamyšlení nad možnými
systémovými změnami týkajícími se regulace cen léčivých přípravků, které musí být
nepochybně komplexní, tedy nejen právní, ale i ekonomicky a politicky odpovídající.
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Abstract
The Issue of Reimbursement and Price Regulation of Medicinal Products during
Provision of Health Services
This master thesis deals with the price and reimbursement regulation of medicinal
products in the Czech Republic and with selected problematic aspects of this field. The thesis
describes and analyzes the issue in broader, especially economic, contexts and aims to give
the reader a comprehensive view of the subject.
The work itself is divided into nine chapters. The introductory chapter outlines the
issue of prices of medicinal products in general and outlines healthcare reforms that have
attempted to focus more or less successfully on problematic aspects of the field.
The following chapter is devoted to explaining the terms that are key or somehow
unclear to health or pharmaceutical law.
The third chapter deals with an economic approach to regulation and aims to explain
to readers why regulation by state authorities in modern society is in some cases important
and in some cases even necessary. There are also described and explained the tools of
regulation and at the conclusion of the chapter the economic approach is directly reflected in
the situation of the market of medicinal products in the territory of the Czech Republic.
The following chapter characterizes the actual entry of a particular medicinal product
into the market. It therefore deals with the research of medicinal products, their registrations
and analyzes the possibility of receiving a medicinal product, which has not obtained the
necessary registration, to the patient.
The fifth chapter contains the key historical aspects concerning the price and
reimbursement of medicines in the Czech Republic, which have shaped the current legal
regulation of the whole issue. The influence of the Czech Republic's accession to the EU is
described and also the case law of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic
and the Constitutional Court of the Czech Republic is analyzed, which explains why it was
necessary to change the previous system and set it differently.
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The sixth and seventh chapters deal with the pricing and reimbursement regulation of
medicinal products, outlining the course of administrative procedures and explaining the
principles that work in this field.
The eighth chapter deals with the issue of medicinal products that are not covered by
standard public health insurance, so, they are within the system outside the regimes described
in the previous two chapters. This group of medicinal products is very problematic, especially
due to the considerable cost for the entire system of the Czech healthcare system. Recently,
this is a very current issue, as evidenced by two judgments of the Municipal Court in Prague
in 2018.
At the end of the thesis, the above-mentioned findings are summarized, including a
reflection on possible systemic changes in the regulation of prices of medicinal products,
which must undoubtedly be complex, not only legal but also economically and politically
appropriate.
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