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Úvod

Výzkum a vývoj nových léků je velice nákladný, složitý a v neposlední řadě časově
náročný. Dále je tu vždy značný risk, že nově vyvinuté léčivo nebude vůbec schváleno a
uvedeno na trh. A když už ano, zdaleka ne všechna budou komerčně úspěšná. Častokrát
převážná část příjmů farmaceutických společností pochází z jednoho velmi úspěšného
produktu. Není proto velkým překvapením, že se farmaceutické společnosti snaží tyto
investice chránit za každou cenu, a to i skrze různé praktiky, které se často ukazují jako
problematické ve vztahu k soutěžním pravidlům EU.
V rámci farmaceutického sektoru se Komise a SDEU v minulosti tradičně zaměřovaly
na zákaz dohod, kterými docházelo k omezování paralelního obchodu, a to ať už
prostřednictvím dvojích cen nebo zásahů do množství dodávaného zboží. I přesto, že
otázka paralelního obchodu je ve farmaceutickém sektoru stále aktuální, Komise se
v posledním desetiletí více zaměřila na praktiky farmaceutických společností, jejichž
cílem je zpoždění nebo zabránění vstupu generických anebo i nových inovativních léčiv
na trh, neboť představují konkurenci pro jejich již na trh uvedené produkty.
Sektorové šetření, které bylo zahájeno v lednu roku 2008 na základě určitých náznaků,
že hospodářská soutěž ve farmaceutickém sektoru může být omezována či narušována
z důvodu poklesu počtu nových léků dosahujících na trh, potvrdilo prvotní podezření a
dále odhalilo, že jednou z příčin tohoto jevu jsou právě praktiky vývojových společností
vůči jak generickým, tak jiným vývojovým společnostem, kterými efektivně brzdí vstup
nových léčiv na trhy nebo mu přímo zabraňují. Mezi praktiky zaměřené proti
generickým společnostem patří dle Komise například podávání více patentových
přihlášek pro jeden a ten samý lék, tzv. patentové trsy, zahajování soudních sporů,
uzavírání patentových dohod o narovnání, které omezují vstup generických společností
na trhy, nebo intervence před vnitrostátními orgány. Tyto praktiky nejsou per se
protiprávní, ale je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost, neboť jejich úspěšná aplikace
může v konečném důsledku potenciálně vést až ke zvýšeným nákladům na léky pro
pacienty. Snížení v množství nových inovativních léčiv na trhu je pak dle Komise
důsledkem tzv. obranných patentových strategií, jejichž záměrem není přivést na trh
nový nebo vylepšený produkt, ale především blokace vývojových snah konkurenčních
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inovativních společností. Na základě zjištění z tohoto šetření zahájila Komise řízení
vůči několika farmaceutickým společnostem.

1.1

Cíle práce

Jak napovídá samotný název, tato diplomová práce se bude zabývat právě praktikami,
kterými farmaceutické společnosti brání vstupu léčiv na trhy, jak jsou stručně
představeny výše.1 Pro účely této práce jsou rozděleny do třech okruhů – na omezování
paralelního obchodu, patentové a jiné strategie a patentové dohody o narovnání.
Úkolem této práce je uvedení čtenáře do problematiky těchto praktik, a to zejména
s ohledem na specifika farmaceutického průmyslu, na která farmaceutické společnosti
často odkazují při obhajobě těchto praktik. V této souvislosti tak budou rozebrána
příslušná rozhodnutí SDEU a Komise, která se zabývala těmito praktikami, a to za
účelem zhodnocení, zda soutěžní orgány určily jasná pravidla pro výkon těchto praktik,
tj. zda byly v těchto rozhodnutích uspokojivě zodpovězeny dosud položené otázky tak,
aby farmaceutické společnosti měly přiměřenou míru právní jistoty při aplikaci těchto
praktik. Vzhledem k tomu, že dosavadní rozhodnutí jsou přirozeně konkrétně zaměřena
na specifické skutkové stavy jednotlivých případů, budou v těchto rozhodnutích pomocí
analytické metody identifikované klíčové faktory, na které Komise a SDEU kladou
důraz při svém rozhodování o souladu zkoumané praktiky se soutěžním právem EU a
z těchto klíčových faktorů pak budou vyvozeny obecné závěry právě pro určení, zda
jsou jasně stanovené hranice, co je ještě přijatelným omezením hospodářské soutěže,
které může být obhájeno, a co je již považováno za porušení, které nemůže být
dovoleno.
Jak již bylo naznačeno výše, práce bude pracovat především s relevantními
rozhodnutími Komise a SDEU v oblasti zkoumaných praktik, jež budou v této práci
analyzovány, a dále s dokumenty vydanými Komisí v souvislosti s problematikou
farmaceutického sektoru, především pak se Závěrečnou zprávou z šetření v tomto
1

Autorka k tomuto uvádí, že předmětem této práce jsou otázky praktik směřujících na omezování
paralelního obchodu a strategií, které byly identifikovány v Závěrečné zprávě jako potenciálně v rozporu
s pravidly hospodářské soutěže, s tím, že účelem práce je posouzení, zda soutěžní orgány určily jasná
pravidla pro výkon těchto praktik tak, aby nedocházelo k porušování soutěžního práva. Práce tedy nebude
zkoumat veškeré praktiky, kterými farmaceutické společnosti brání vstupu léčiv na trhy. V této
souvislosti tak nebude například věnována pozornost nedávnému případu F. Hoffmann-La Roche AG, La
Roche SpA, Novartis AG a Novartis Farma SpA v. Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato,
věc C-179/16 (Úř. věst. C 104, 19.3.2018, s. 3-4), a to i přesto, že jednání společností Roche a Novartis
v konečném důsledku samozřejmě také vedlo k omezování vstupu léčiv na trhy a může tak být
považováno za jednu z „praktik bránících vstupu léčiv na trhy“.
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sektoru a s ní souvisejícími dokumenty, přičemž nebude chybět ani zařazení názorů
odborné veřejnosti k dané problematice, které byly publikované v odborných
periodikách, zejména pak v European Competition Law Review a Journal of European
Competition Law & Review. Vzhledem k tomu, že téma práce je zpracováno téměř
výlučně zahraniční literaturou, většina použitých zdrojů je v anglickém jazyce.

1.2

Struktura práce

Práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž stěžejní část práce tvoří kapitola tři, čtyři a
pět. Po nezbytném úvodu následuje kapitola, jejímž úkolem je čtenáře seznámit se
základními aspekty farmaceutického trhu, s jeho klíčovými hráči a soutěžními vztahy
mezi nimi. Práce je zaměřena na poučeného čtenáře, nicméně vzhledem ke specifikům
farmaceutického sektoru je namístě jisté odlišnosti trhu s léčivy stručně představit pro
lepší pochopení dané problematiky a orientaci v ní.
Třetí kapitola se zaměřuje na první z okruhu praktik bránících vstupu léčiv na trhy, a to
na praktiky omezující paralelní obchod. Na začátku bude obecně vymezeno, co je
paralelní obchod a vztah EU k paralelnímu obchodu ve farmaceutickém sektoru.
Následně budou rozebrány vybrané způsoby jeho omezování ve světle rozhodnutí
Komise a SDEU, včetně zhodnocení vývoje přístupu soutěžního práva EU k omezování
paralelního obchodu ze strany farmaceutických společností.
Čtvrtá kapitola práce představí vybrané patentové a jiné strategie, které byly
identifikovány sektorovým šetřením ve farmaceutickém průmyslu jako jedna z příčin
snížení množství léků uváděných na trh. Vzhledem k charakteru tohoto druhu praktik,
kdy se ve většině případů jedná o jednostranná opatření, budou tyto rozebrány
z hlediska článku 102 SFEU. Zvláštní pozornost pak bude věnována rozhodnutí
AstraZeneca, ve kterém bylo vůbec poprvé rozhodnuto o zneužití dominantního
postavení ve farmaceutickém průmyslu, a případu Servier.
Pátá kapitola se bude zabývat třetím okruhem praktik bránících vstupu léčiv na trhy, a
to patentovými dohodami o narovnání, které dle Komise představují jednu z
nejproblematičtějších patentových strategií, kterou farmaceutické společnosti využívají.
Prvně budou představeny různé druhy patentových dohod o narovnání, které spolu
vývojové a generické společnosti uzavírají, následně bude popsána současná praxe
Komise jejich monitorování za účelem odhalení těch, které by mohly narušit
3

hospodářskou soutěž, a dále bude rozebráno rozhodnutí v případu Lundbeck, kde
Tribunál poprvé posoudil patentové dohody o narovnání a jejich soulad se soutěžními
pravidly EU.
V závěru práce budou zodpovězeny cíle práce stanovené v úvodu.
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Farmaceutický sektor a jeho specifika

Pro lepší pochopení motivace farmaceutických společností, která stojí za jejich
praktikami omezujícími vstup léčiv na trhy, je třeba vzít v úvahu jisté odlišnosti
farmaceutického sektoru od jiných průmyslových odvětví. Tato kapitola tedy poskytne
základní přehled o specifických rysech farmaceutického trhu.

2.1

Struktura trhu

Na straně nabídky se ve farmaceutickém odvětví objevují dva typy společností, a to
společnosti vývojové a generické, které budou blíže popsány níže.
•

Vývojové společnosti

Vývojové společnosti nebo také inovativní společnosti jsou zaměřeny především na
výzkum a vývoj a jedná se jak o obrovské nadnárodní společnosti, tak i o malé
společnosti zaměřující se na specifické produkty. Tyto společnosti provádějí výzkum a
vývoj nových léčiv od laboratoře až po jejich registraci a následně je prodávají na trhu.
Jejich produkty jsou obvykle chráněny patenty.2 Výzkum a vývoj však není limitován
jen na úplně nové léčivé přípravky, ale i na postupné vylepšování léčiv již na trh
uvedených. Výsledkem jejich činnosti jsou originální léčivé přípravky, které později
mohou sloužit jako referenční léčivé přípravky pro generika.
Výzkum a vývoj nového léčiva je velmi složitým a nákladným procesem, nicméně z
úspěšného produktu mohou vývojové společnosti generovat astronomické zisky, které
náklady na jejich vývoj bohatě pokryjí. Prodeje tzv. blockbusters přesahují 1 miliardu
USD3, avšak takových „trháků” není mnoho. Pouze 1 z 5.000 - 10.000 testovaných
sloučenin dosáhne na trh.4 Z toho vyplývá, že právě ty úspěšné produkty musí „zaplatit”
za ty ostatní, neúspěšné.5 Vývojové společnosti jsou tak motivovány k vývoji nových
léčivých přípravků (ať už se jedná o zcela novou terapii či pouze o vylepšení té
2

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (Evropská Komise). Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report („Závěrečná zpráva”). 8.7.2009. Bod 47. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf
3
ŠŤÁHLAVSKÝ, David, AIFP: Zaostřeno na minulost, přítomnost a budoucnost farmaceutického
průmyslu [online]. 16. 2. 2016 [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: http://www.aifp.cz/cs/aktuality/napsali-onas/zaostreno-na-minulost-pritomnost-a-budoucnost-farmaceutickeho-prumyslu/
4
EFPIA: The Pharmaceutical Industry in Figures, Key Data 2017 [online] [cit. 2018-06-20]. S. 6.
Dostupné z: https://www.efpia.eu/media/219735/efpia-pharmafigures2017_statisticbroch_v04-final.pdf
5
JACOBS, Robin. Patents and Pharmaceuticals-A Paper given on 29thNovember 2008 at the
Presentation of the Directorate General Competition’s Preliminary Report of the Pharma-sector inquiry
[proslov] [cit. 2018-06-20]. Bod 6. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/jacob.pdf
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stávající) příslibem dočasné exkluzivity na trhu, kterou jim zaručuje patentová ochrana
a další mechanismy.6 Toto je zcela zásadní vzhledem k rozsahu rizik, kterým vývojové
společnosti čelí - jen velmi málo inovačních projektů je skutečně úspěšných a dále nelze
pominout dlouhé časové prodlevy mezi vyvinutím nového léčiva a jeho uvedením na
trh. Průměrně se uvádí, že léčiva dosáhnou na trh až po 10-12 letech od jejich prvního
objevení a patentování.7 Tím se podstatně zkracuje doba, po kterou může vlastník
patentu využívat svého výlučného postavení na trhu, aby mohl pokrýt náklady, které do
vývoje léčivého přípravku investoval. Právě období této exkluzivity je klíčové pro další
výzkum a vývoj nových léčiv, neboť zisky generované během tohoto období slouží k
zajištění pokračování investic do dalšího výzkumu. Toto výhradní postavení však musí
trvat po dostatečně dlouhou dobu, aby vývojová společnost mohla získat zpět nejen
náklady na vývoj úspěšného produktu, ale také náklady na ty neúspěšné, a samozřejmě
další zisky.
•

Generické společnosti

Druhým typem společností vystupujících na straně nabídky na farmaceutickém trhu
jsou tzv. generické společnosti. Tyto společnosti lze definovat jako společnosti, které
vyrábějí a prodávají tzv. generika. Generikem rozumíme takový léčivý přípravek, který
má shodné kvalitativní a kvantitativní složení, pokud jde o účinné látky, a shodnou
lékovou formu s referenčním léčivým přípravkem a jehož bioekvivalence8 s
referenčním léčivým přípravkem byla prokázána odpovídajícími studiemi biologické
dostupnosti9. Zjednodušeně řečeno se jedná o kopie originálních léčiv. Jsou-li tedy
splněny výše uvedené podmínky, je žadatel o registraci generického léčiva osvobozen
od požadavku prokazovat bezpečnost a účinnost aktivní farmaceutické substance
výsledky preklinických a klinických testů, neboť ta již byla prokázána u referenčního
léku. Generické společnosti tak již musí poskytnout jen informace o kvalitě daného
generika, čímž se podstatně snižují jejich náklady na uvedení daného léčiva na trh.
Obecně jsou generické společnosti spíše menšími společnostmi oproti těm vývojovým a

6

Sdělení Komise, Shrnutí zprávy o šetření ve farmaceutickém odvětví. S. 2. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_cs.pdf
7
ANDERMAN, Steven D. a Ariel EZRACHI. Intellectual property and competition law: new frontiers.
New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-958995-1. S. 244.
8
Bioekvivalence generika s referenčním léčivým přípravkem znamená, že se do krevního oběhu dostane
stejné množství účinné látky jako v případě léčiva originálního a rovněž jeho vylučování z organismu je
stejné, tj. dané léčivo chová v organismu stejně jako originální lék.
9
Čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o
kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, Úř. věst. L 311, 28.11.2001, p. 67.
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častěji mívají regionální charakter. V oblasti výzkumu a vývoje je jejich aktivita
omezená.10 Jejich základním obchodním modelem je tedy vyrobit lék, který bude
totožný nebo rovnocenný s ekonomicky úspěšným originálním lékem, a uvést ho na trh
v okamžiku, kdy originálnímu léčivu skončí patentová ochrana. V některých případech
uvádí generické společnosti svá generika na trh i dříve, pokud věří, že patent inovativní
společnosti je neplatný anebo našly způsob, jak dané generikum vyrobit, aniž by tím
porušovaly práva k patentu originálního léku.11 Generika jsou obvykle prodávána za
mnohem nižší cenu než originální léčiva, od kterých jsou odvozena.12
Strana poptávky ve farmaceutickém sektoru je pak poměrně specifická vzhledem ke
složitým vztahům mezi pacienty, lékaři, nemocnicemi, pojišťovnami a systémem úhrad.
U léků na předpis je konečným spotřebitelem (tj. pacientem) jiná osoba, než ta, která
činí rozhodnutí, což je zpravidla lékař, v některých případech lékárník. Dále pak
konečný spotřebitel není tím, kdo nese přímé náklady, protože ty jsou hrazeny z
národního zdravotnického systému.13

2.2

Vysoká regulace

Jednou z nejdůležitějších priorit EU je zdraví občanů. Zdravotní politika, organizace
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče je odpovědností členských států14 a politika
EU v oblasti zdraví slouží jako doplněk vnitrostátních politik15, jejímž cílem je mj.
zajistit přístup všech občanů EU ke kvalitní zdravotní péči. Jedním z prostředků, jak
toho docílit, je zvýšení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků.16 Z tohoto a
dalších důvodů jsou léčivé přípravky regulovány nejenom na národní úrovni, ale jsou
také předmětem rozsáhlé regulace ze strany EU. Pro účely této práce je pak zásadní
právní úprava registrace léčiv a datové exkluzivity.
10

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (Evropská Komise). Shrnutí předběžné zprávy o šetření
ve farmaceutickém sektoru ze dne 28. listopadu 2008. S. 6. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/exec_summary_cz.pdf
11
Závěrečná zpráva, op. cit. sub. 2, bod 88.
12
Tamtéž, bod 48.
13
Tamtéž, bod 119.
14
Čl. 168 SFEU.
15
Evropská Komise: Zdravotní strategie [online] [cit. 2018-06-20]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/health/policies/overview_cs
16
Generální ředitelství pro komunikaci (Evropská komise). Veřejné zdraví: Za lepší zdraví všech občanů.
2015. ISBN 978-92-79-50936-0. S.3. Dostupné z:
https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b501aa75ed71a1/language-cs
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•

Registrace

Pro uvedení nového léčiva na trh v EU je nezbytné získat tzv. registraci.17 Žádost o
registraci se podává u příslušného orgánu v členském státu18 nebo u Evropské agentury
pro léčivé přípravky19. Rozlišujeme čtyři způsoby získání registrace, a to (i) národní
postup, (ii) postup vzájemného uznávání, (iii) decentralizovaný postup a (iv)
centralizovaný postup. Národní postup registrace je upraven v příslušné legislativě
daného státu a využívá se, pokud žadatel chce uvést svůj produkt pouze v tomto státě a
zároveň není povinen vzhledem k povaze léčiva využít centralizovaného postupu. I
přesto, že se jedná o národní postup, proces posuzování kvality, bezpečnosti a účinnosti
léčivého přípravku provádí příslušný orgán v souladu se směrnicí 2001/83/ES. Použití
stejných standardů pro takové posouzení všemi členskými státy zamezuje rozdílům v
hodnocení20 a je tak možné uznat registraci udělenou v jednom členském státě
příslušným orgánem jiného členského státu21 v rámci postupu vzájemného uznávání.
Decentralizovaného postupu se využije v případě žádostí o registrace ve více členských
státech, přičemž ani v jednom prozatím nebyla udělena22. Registrace udělená Evropskou
agenturou pro léčivé přípravky, tj. centralizovaným postupem, je pak platná ve všech
členských státech EU.23 Pro získání registrace, ať už kterýmkoli z výše uvedených
způsobů, musí být vždy zohledněny výsledky předklinických zkoušek a klinických
hodnocení.24 Tyto testy jsou časově velmi náročné a zároveň velmi nákladné na finance,
což je v důsledku jedním z důvodů, proč mezi udělením patentu na nové léčivo a jeho
samotným uvedením na trh uběhne několik let, čímž se podstatně zkrátí doba, po kterou
může vývojová společnost využívat svého výhradního postavení na trhu do doby, než se
na trhu objeví generická verze příslušného léčiva.
Pro uvedení generika na trh na území EU je stejně jako pro originální léčivý přípravek
nutné získat registraci. Na rozdíl od vývojových společností, které musí při žádosti o
registraci svého originálního léčiva vždy předložit výsledky předklinických zkoušek a
17

Směrnice 2001/83/ES, op. cit. sub. 9, čl. 6.
V ČR je pro registrace léčiv příslušný Státní ústav pro kontrolu léčiv.
19
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví
postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a
kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1-33.
20
Směrnice 2001/83/ES, op. cit. sub. 9, bod 11.
21
Tamtéž, bod 12.
22
Tamtéž, čl. 28 odst. 1 a 3.
23
Nařízení 726/2004/ES, op. cit. sub. 19, čl. 13 odst. 1.
24
Směrnice 2001/83/ES, op. cit. sub. 9, čl. 8 odst. 3; Nařízení 726/2004/ES, op. cit. sub. 19, čl. 6.
18
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klinických hodnocení, aby prokázaly jeho kvalitu, bezpečnost a účinnost, generické
společnosti stačí prokázat, že její produkt je generikem referenčního léčivého přípravku,
který je nebo byl registrován na území EU. Toto se uplatní i v případě, že referenční
přípravek nebyl registrován v členském státě, ve kterém byla žádost o registraci
generického léčivého přípravku podána. Žadateli stačí, když uvede ve své žádosti, v
jakém státě je nebo byl referenční lék registrován.25 Avšak vzhledem k charakteru
předklinických zkoušek a klinických hodnocení je i jejich výsledkům poskytovaná jistá
ochranná doba, po kterou na ně generická společnost žádající o registraci nemůže
odkázat; jedná se o tzv. období datové exkluzivity. 26
•

Datová exkluzivita

Datovou exkluzivitou je chráněn držitel první registrace pro referenční lék po dobu
osmi let od dne první registrace. Po uplynutí těchto osmi let mohou generické
společnosti začít využívat výsledky provedených testů u referenčního léčivého
přípravku, avšak nemohou generické léčivo po další dva nebo tři roky uvést na trh. Zda
tato ochranná doba pro uvedení na trh bude trvat dva nebo tři roky záleží na příslušném
léčivém přípravku. Pokud držitel registrace během prvních osmi let získal registraci pro
další jednu nebo více léčebných indikací, u nichž je při vědeckém hodnocení před
registrací zjištěno, že přinášejí významný klinický úspěch ve srovnání se stávajícími
terapiemi, může získat jeden rok ochrany navíc.27 To znamená, že žádné generikum
nemůže být uvedeno na trh odkázáním na údaje referenčního léku po dobu 10 nebo 11
let. Datovou exkluzivitu je však třeba důrazně odlišovat od patentové ochrany, neboť na
rozdíl od patentů nevytváří monopol na trhu. Nebrání tedy tomu, aby jiná farmaceutická
společnost předložila svojí úplnou samostatnou žádost o registraci se všemi nezbytnými
údaji na podporu svého „podobného” léčivého přípravku a získala tak vlastní datovou
exkluzivitu pro své doložené údaje.28 Nelze však zapomínat na to, že předklinické
zkoušky a klinická hodnocení jsou velmi nákladné a časově náročné záležitosti a jejich
opakování je nehospodárné a v některých případech i neetické.29

25

Směrnice 2001/83/ES, op. cit. sub. 9, čl. 10.
KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnické právo. Praha: LexisNexis CZ, 2004. ISBN 80-86199-82-7.
S. 103.
27
Směrnice 2001/83/ES, op. cit. sub. 9, čl. 10; Nařízení 726/2004/ES, op. cit. sub. 19, čl. 14 odst. 11.
28
MANLEY, Maria Isabel a Marina VICKERS. Navigating European pharmaceutical law. Oxford,
United Kingdom: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-871799-7. S. 257.
29
KŘEPELKA, op. cit. sub 26.
26
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2.3

Závislost na právech duševního vlastnictví

Zásadní roli ve farmaceutickém sektoru hraje výzkum a vývoj a pro pokračující
investice do inovací je nutné, aby práva duševního vlastnictví byla dostatečně chráněna.
Jen v roce 2016 bylo v Evropě do výzkumu nových léčiv investováno přibližně 35
miliard EUR30. Náklady na výzkum a vývoj jednoho nového léčiva byly v tom samém
roce odhadnuty na 1,926 miliardy EUR31. Tyto vysoké náklady a skutečnost, že nově
vyvinutá léčiva mohou být velmi snadno napodobena, vedou k naprosto zásadní roli
práv duševního vlastnictví v tomto sektoru, především pak patentů.
Rozsah, v němž je ochrana práv duševního vlastnictví nezbytnou součástí obchodního
modelu určitého odvětví, do značné míry závisí na nákladech, rizicích a času uvedení
inovativního produktu na trh a na nákladech imitace. Ve farmaceutickém průmyslu jsou
náklady na výzkum a vývoj a následné uvedení produktu na trh velmi vysoké, zatímco
náklady na imitaci jsou naopak velmi nízké. Z toho důvodu je zjevné, že k zajištění
dalšího výzkumu a vývoje a také ochrany před imitacemi je exkluzivita na trhu získaná
prostřednictvím práv duševního vlastnictví naprosto nezbytná. Klíčová je pak ochrana
patentová, avšak důležitou ochranu léčivům poskytují i ochranné známky, především
v souvislosti s paralelním obchodem.

2.3.1 Patenty
Předmětem patentu mohou být jakékoli výrobky nebo výrobní postupy za předpokladu,
že jsou nové, obsahují tvůrčí činnost a jsou průmyslově využitelné32, tedy i léčiva. Dnes
je patentová ochrana ve farmaceutickém průmyslu považována za naprosto nezbytnou a
především samozřejmou, neboť právě díky výhradnímu postavení na trhu získanému
uděleným patentem mohou vývojové společnosti získat zpět své investice do výzkumu a
vývoje a generovat další zisky, což je motivuje k dalšímu pokračování v inovační
činnosti, zatímco konkurenční společnosti se mezitím snaží přijít na trh s vlastním
vynálezem, kterým by mohly patentovanému výrobku konkurovat. Situace však nebyla
vždy taková. V některých zemích kontinentální Evropy nebylo možné po dlouhou dobu
patentovat léčivo, resp. příslušnou léčivou látku obsaženou v léčivu, a patentem tak
mohl být chráněný pouze způsob výroby. Například v Německu byla možnost

30

EFPIA, op. cit. sub. 4, s. 4.
Tamtéž, s. 6.
32
Čl. 27 odst. 1 TRIPS.
31
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patentovat farmaceutické a chemické produkty zavedena až v roce 1967. Podobně tomu
tak bylo i ve Francii, Španělsku, Itálii či Švýcarsku.33 V dnešní době jsou však
standardy patentové ochrany, a nejenom ve vztahu k léčivům, sjednoceny dohodou
TRIPS.34
Patentová ochrana je výlučnou formou ochrany. Patenty chrání vynálezy tím, že svému
vlastníkovi poskytují právo zabránit tomu, aby třetí osoba bez jeho předchozího
souhlasu patentem chráněný výrobek či výrobek přímo získaný patentovaným postupem
vyráběla, užívala, nabízela k prodeji či prodávala, tj. patent představuje formu legálního
monopolu. Vlastníkovi patentu se tak poskytuje výhradní právo k obchodnímu využití
vynálezu po určitou dobu.35 Tato ochranná doba tak napomáhá k zajištění dostatečné
kompenzace pro vynálezce za jeho vynálezeckou činnost a dále slouží jako motivace
pro další výzkum a vývoj. V Evropě trvá patentová ochrana po dobu 20 let od podání
přihlášky.36 Výměnou za toto výhradní postavení jsou však informace uvedené v
patentové přihlášce zveřejněny a mohou tak být užity, alespoň v rámci Evropy, pro další
výzkum. Zveřejnění patentových přihlášek tak přispívá ke zvýšení množství
technologických a vědeckých poznatků, které má společnost k dispozici, a ty tak mohou
být využity k další inovační činnosti.37
Na patenty se však vztahuje princip teritoriality, což znamená, že ochrana se poskytuje
pouze na daném území státu či regionu, kde byl patent udělen. Patentová přihláška
podaná v jednom státě, tak poskytuje ochranu pouze v tomto konkrétním státě.38 Z
tohoto důvodu je tedy na farmaceutických společnostech, aby si vybraly, v jakých
zemích budou usilovat o patentovou ochranu. Podání přihlášky a další udržování
patentu v platnosti je poměrně nákladnou záležitostí (v porovnání se zisky
z blockbusters se však jedná o zanedbatelné položky39), a proto si společnosti stanovují
33

BOLDRIN, Michele a David K. LEVINE. Against intellectual monopoly. New York: Cambridge
University Press, 2008. ISBN 9780521879286. S. 244-245.
34
Tamtéž, s. 246.
35
Čl. 28 odst. 1 TRIPS.
36
Čl. 33 TRIPS.
37
Závěrečná zpráva, op. cit. sub. 2, bod 255.
38
HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. doplněné a
přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.
S. 217.
39
Celkové náklady na získání a udržení patentu po dobu 20 let ve 13 zemích EU dosahují cca 100.000
EUR, zatímco roční zisky z tzv. blockbusteru přesahují 1 mld. dolarů (viz sub. 3). (zdroj: Patent costs and
impact on innovation: International comparision and analysis of the impact on the exploitation of R & D
results by SMEs, Universities and Public Research Organisations [online]. 2015. ISBN 978-92-7945520-9. S. 20. Dostupné z:
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priority při výběru zemí, kde chtějí patentovou ochranu získat. V současné době je
možné získat patentovou ochranu třemi způsoby: (i) udělením národního patentu
příslušným kompetentním orgánem v daném státě40, (ii) udělením evropského patentu
Evropským patentovým úřadem (pouze pro státy, které jsou členy Evropské patentové
organizace), anebo (iii) využitím mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové
spolupráci. Ze Závěrečné zprávy vyplynulo, že farmaceutické společnosti pro získání
patentové ochrany v Evropě využívají nejčastěji právě Evropský patentový úřad.41 Je
třeba upozornit, že tento evropský patent je pouze balíčkem národních patentů ve všech
nebo jen vybraných členských státech Evropské patentové organizace, které jsou
uděleny na základě jediné přihlášky v rámci jednoho řízení u Evropského patentového
úřadu. Právní účinky evropského patentu se tak odvíjí v každém státě od národní
legislativy, a to včetně rozsahu ochrany plynoucí z takto uděleného evropského
patentu.42 Nejedná se tak o evropský patent s jednotným účinkem pro 2543 členských
států EU, tzv. jednotný patent, který je ke dni vypracování této práce stále ještě ve fázi
příprav.44
Ve farmaceutickém průmyslu se v zásadě setkáváme se dvěma typy patentových
nároků, a to s patentem chránícím produkt a s patentem chránícím určitý postup, které
se pak dále rozdělují podle druhu chráněného produktu nebo postupu. Nejdůležitějšími
jsou patenty, které se označují jako základní patenty, tj. patenty chránící
farmakologicky účinné substance léčiv nebo novou chemickou či molekulární entitu.
Tyto patenty tak chrání nové molekuly, které mají terapeutické využití. Jedná se o
molekuly, které nebyly nikdy předtím popsány, a proto jsou samy o sobě nové. Pro
patenty tohoto typu se ujalo označení „primární”, což znamená, že se jedná o první
patent týkající se konkrétní léčivé látky. Všechny ostatní patenty, které vycházejí z
tohoto primárního patentu aplikací účinné látky novým způsobem, se nazývají

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/patent_cost_impact_2015.pdf)
40
V České republice je takovým orgánem Úřad průmyslového vlastnictví.
41
Závěrečná zpráva, op. cit. sub. 2, bod 258.
42
HORÁČEK, ČADA a HAJN, op. cit. sub. 38, s. 226.
43
K podpisu Dohody o Jednotném patentovém soudu se nepřipojilo Španělsko, Polsko a Chorvatsko.
44
Po několika letech neúspěšných pokusů byl v roce 2013 schválen „Evropský patentový balíček”
skládající se z Dohody o Jednotném patentovém soudu, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1257/2012 a nařízení Rady (EU) č. 1260/2012. Účinnost se očekává v průběhu roku 2018. (zdroj: Unified
Patent Court: A single patent court covering 25 countries [online] [cit. 2018-06-20]. Dostupné z:
https://www.unified-patent-court.org/faq/entry-force-and-preparatory-work)
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„sekundární patenty”.45 Sekundární patenty by ale neměly být chápány jako patenty
nižší kategorie; pojem „sekundární“ pouze označuje skutečnost, že tyto patenty byly
uděleny až poté, co byl udělen primární patent.46 Následující příklady patentových
nároků se obvykle vztahují k sekundárním patentům, nicméně některé z nich mohou být
i patenty primárními. Jedná se např. o patentování forem solí, polyformů, solvátů a
hydrátů, metabolitů a dalších. Populární mezi farmaceutickými společnostmi je pak
patentování meziproduktů, tedy molekul, které samy o sobě nejsou účinnou látkou, ale
mohou být použity v dalších chemických procesech pro její výrobu. Patentování
meziproduktů tak může být úspěšnou strategií, jak bránit konkurentům ve výrobě
určitého léčiva.47 Z obchodního hlediska jsou dále důležité patenty na metody přípravy
aktivní farmaceutické substance nebo meziproduktu, neboť způsoby přípravy v
průmyslovém měřítku, které jsou podstatně hospodárnější než jiné, mohou mít značný
vliv na komerční úspěch daného léčiva.48 Můžeme tedy shrnout, že ve farmaceutickém
průmyslu se vynálezy týkají především nových léčivých látek s terapeutickou funkcí,
nových formulací již existujících aktivních látek nebo nových způsobů jejich přípravy,
přičemž všechny tyto vynálezy jsou v zásadě patentovatelné. Ačkoli se široká veřejnost
často domnívá jinak, pro patentovatelnost není nutné, aby nový lék byl v léčebném
účinku účinnější než lék již existující.49

2.3.2 Dodatková ochranná osvědčení
Jak již bylo zmíněno v části 2.1.1 zabývající se vývojovými společnostmi, mezi
udělením patentu k účinné látce a získáním povolení k uvedení samotného léčiva na trh,
tj. získáním registrace u příslušného národního orgánu či Evropské agentury pro léčivé
přípravky, je poměrně dlouhá časová prodleva v důsledku preklinického testování a
klinického hodnocení léčiva, což vede k tomu, že vývojová společnost má na
komercializaci svého léčiva mnohem kratší dobu, než je jeho patentová ochrana trvající
20 let. Právě tato dlouhá časová prodleva mezi udělením patentu k léčivu (jeho účinné
látce) a jeho prvním uvedením na trh vedla k zavedení systému dodatkových

45

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (Evropská Komise). Pharmaceutical Sector Inquiry –
Annexes („Přílohy k Závěrečné zprávě”). 8.7.2009. Bod 134. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part2.pdf
46
Shrnutí zprávy o šetření ve farmaceutickém odvětví, op. cit. sub. 6, s. 10.
47
Přílohy k Závěrečné zprávě, op. cit. sub. 45, bod 135.
48
Tamtéž, bod 146.
49
Závěrečná zpráva, op. cit. sub. 2, bod 259.
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ochranných osvědčení pro léčivé přípravky50, kterým se u některých léčivých přípravků
prodlužuje ochranná doba, a to o dobu odpovídající době, která uplynula mezi dnem, ke
kterému byla podána přihláška základního patentu, a dnem vydání první registrace v
EU, tedy získáním prvního povolení k uvedení na trh u příslušného národního orgánu či
Evropské agentury pro léčivé přípravky, zkrácené o pět let. Tato dodatečná ochranná
doba však nikdy nepřekročí pět let.51 Trvání ochrany poskytované dodatkovými
ochrannými osvědčeními je tedy nastaveno tak, že vlastník patentu i osvědčení požívá
výlučné ochrany nejvýše patnáct let ode dne, ke kterému byla udělena registrace.
Dodatkové ochranné osvědčení nemůže být získáno pro všechny druhy farmaceutických
patentů. Jednou z podmínek pro jeho získání je skutečnost, že daný výrobek je chráněn
tzv. základním patentem52, který je definován jako „patent, který chrání výrobek jako
takový, postup získání výrobku nebo způsob použití výrobku, a který je svým majitelem
určen pro účely řízení o vydání osvědčení“53. Účelem je tedy udělit dodatkové ochranné
osvědčení pouze pro jeden konkrétní léčivý přípravek, nikoli pro všechny patentované
léčivé přípravky, kterým byla udělena registrace a které se liší pouze co do nového
dávkování nebo odlišné lékové formy; výrobek je tak chápán v úzkém smyslu účinné
látky.54 Žádost o dodatkové ochranné osvědčení musí být podána v každém relevantním
členském státě do šesti měsíců od udělení registrace. To zajišťuje právní jistotu pro
potenciální konkurenty z řad generických společností, kteří se tak velmi brzy dozví, kdy
ochrana daného originálního léčiva vyprší, a mohou se tak připravovat na vstup na trh.55

2.3.3 Ochranné známky
V porovnání s ochranou, kterou léčivům poskytují patenty či dodatková ochranná
osvědčení, se mohou ochranné známky jevit pouze jako určitý doplněk patentů. Jejich
role by však neměla být podceňována, a to především u léků, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu, kde jejich komerční úspěch závisí na reklamě. Ochranné známky
často chrání komerční označení léčivých přípravků, která se v komunikaci běžně užívají

50

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových
ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky, Preambule, Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 1-10.
51
Tamtéž, čl. 13 odst. 1 a 2.
52
Nařízení č. 469/2009, op. cit. sub. 50, čl. 3.
53
Tamtéž, čl. 1.
54
Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. května 2006 ve věci Massachusetts Institute of
Technology, C-431/04, bod 19. ECLI:EU:C:2006:291.
55
Závěrečná zpráva, op. cit. sub. 2, bod 295.
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a pod kterými jsou daná léčiva obecně známá.56 Oficiální názvy, které účinným léčivým
látkám uděluje Světová zdravotnická organizace57, obvykle koncovému zákazníkovi
známá nejsou, neboť ten málokdy ví, jaká účinná látka se v daném léku vyskytuje.
Základní funkcí ochranné známky je schopnost rozlišení mezi produkty různých
výrobců, čímž je pro spotřebitele zaručen původ daného produktu. Jako další důležité
funkce ochranné známky se uvádějí funkce zaručení kvality, funkce sdělovací,
investiční nebo reklamní.58 Zapsané ochranné známky pak umožňují svým vlastníkům
zabránit třetím osobám v užívání stejného nebo podobného komerčního jména, případně
tvaru nebo barvy (záleží, čeho se ochranná známka konkrétně týká), pro jiný
farmaceutický produkt. Na rozdíl od patentů lze zápis ochranné známky v EU
neomezeně obnovovat, v důsledku čehož je možné využívat známkovou ochranu po
celý životní cyklus léčiva.
Na ochranné známky se stejně jako na patenty vztahuje princip teritoriality. Je tedy
možné nechat ochrannou známku zapsat do příslušného národního rejstříku a známka
tak bude chráněna pouze na území daného státu, nebo využít tzv. mezinárodní
přihlášku, kterou je možno získat ochranu ve všech smluvních státech Madridské
dohody a Protokolu k této dohodě. Ochranné známky jsou rozsáhle upraveny také na
úrovni EU. Nejdříve došlo k harmonizaci právních předpisů jednotlivých členských
států směrnicí Rady 89/104/EHS, která je dnes kodifikována jako směrnice Evropského
parlamentu na Rady 2008/95/ES, později došlo k vytvoření ochranné známky
Společenství59, která je dnes již nazývána ochrannou známkou Evropské unie a je
upravena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001. Ochranná známka
EU má jednotný účinek po celé EU, tj. může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát,
může být předmětem rozhodnutí o zrušení práv vlastníka nebo být prohlášena za
neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé EU. Na základě jedné

56

KŘEPELKA, op. cit. sub. 26, s. 102.
Jedná se o tzv. mezinárodní nechráněné názvy (International Nonproprietary Name, INN), někdy též
označované jako generické. Příkladem INN může být bromazepan, který je účinnou látkou obsaženou v
léku registrovaném v ČR jako Lexaurin.
58
Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. června 2009 ve věci L'Oréal SA,
Lancômeparfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika
Investments Ltd a Starion International Ltd, C-487/07, bod 58. ECLI:EU:C:2009:378.
59
Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1-36), které bylo
zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 (Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1-42).
.
57
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přihlášky podané u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví tak vlastník získá
ochranu své ochranné známky na území celé EU.

2.4

Typy hospodářské soutěže

Na evropském farmaceutickém trhu se lze setkat s poměrně širokou škálou různých
forem soutěže. Soutěžní interakce mezi farmaceutickými společnostmi, které jsou
relevantní pro téma této práce, však můžeme v zásadě shrnout do následujících tří typů:
(i) terapeutická soutěž (therapeutic competition), (ii) soutěž mezi značkami (inter-brand
competition) a (iii) soutěž v rámci značky (intra-brand competition).60

2.4.1 Terapeutická soutěž
Za tzv. terapeutickou soutěž je považována hospodářská soutěž mezi nově vyvinutými
originálními léčivy. Inovativní farmaceutické společnosti mezi sebou soutěží o to, kdo
vyvine lepší a kvalitnější lék, než je ten stávající či ten v budoucnu vyvinutý
konkurencí. Výhradní postavení takového léčiva na trhu může být zajištěno jak
prostřednictvím patentů a dalších práv z duševního vlastnictví, tak skrze registrační
postupy léčivých přípravků. Úprava datové exkluzivity zajišťuje, že jiné farmaceutické
společnosti nemohou při registraci svého léku po určitou dobu poukazovat na výsledky
klinického hodnocení srovnatelného produktu. Konkurenční farmaceutické společnosti
tak musí počkat, dokud nevyprší ochranná doba. Tento druh hospodářské soutěže také
užívá relativně příznivého přístupu ze strany orgánů ochrany hospodářské soutěže EU,
neboť ty obecně podporují spolupráci ve výzkumu a vývoji, licencování, v oblasti
marketingu a distribuce61, pokud výhody takové kooperace převažují nad negativními
dopady na hospodářskou soutěž.62

2.4.2 Soutěž mezi značkami
Jakmile vyprší originálnímu léčivu jeho tržní exkluzivita, otevírá se cesta pro
konkurenci generických verzí příslušného léčiva. Generické společnosti se přirozeně
obvykle zaměří na léčiva, která generují inovativním společnostem největší zisky.
60

HANCHER, Leigh. The EU pharmaceuticals market: parameters and pathways. In: MOSSIALOS,
Elias et al. Health systems governance in Europe: The Role of European Union Law and Policy. New
York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-74756-1. S. 640 - 642.
61
RAFFAELLI, Enrico Adriano a Elisa TETI. Co-marketing and Co-promotion Agreements. In:
PITRUZZELLA, Giovanni a Gabriella MUSCOLO. Competition and patent law in the pharmaceutical
sector: an international perspective. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International,
2016. International competition law series, v. 65. ISBN 978-90-411-5927-4. S. 156. Dostupné také z:
http://www.rucellaieraffaelli.it/docs/pubblicazioni/40.pdf
62
HANCHER, op. cit. sub. 60.
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Vzhledem k tomu, že generické společnosti neinvestovaly do výzkumu a vývoje, jsou
schopny daný lék prodávat za výrazně nižší ceny. Vývojové společnosti jsou tak nuceny
snižovat ceny svých produktů, což je dále podněcuje k dalšímu výzkumu, jehož cílem je
získat další patentovatelný produkt, který jim zajistí další výnosy.63
Tento typ soutěže je stále více a více podporován jak na evropské, tak národní úrovni, a
to i přes ochranu, které se nově vyvinuté léky těší skrze jejich dočasné výhradní právo
na trhu. Vstup generické verze vedoucího léčiva na trh poté, co vyprší jeho patentová
ochrana a datová exkluzivita může způsobit výrazný propad jeho ceny.64 Dle šetření
Komise ve farmaceutickém sektoru se obecně jedná o přibližně 20% snížení cen.
Nicméně byly zjištěny i případy, kdy cena léčiva klesla dokonce až o 80 až 90 %.65 Jak
již bylo předestřeno v úvodu této práce, tato skutečnost vede vývojové společnosti ke
snahám o zabránění či alespoň zdržení uvedení generika na trh, a to prostřednictvím
různých strategií, které budou blíže popsány dále.

2.4.3 Soutěž v rámci značky
Posledním typem soutěže je tzv. soutěž v rámci značky, která se obvykle projevuje ve
formě paralelních dovozů levnějších produktů z určitých států na trhy jiných států, kde
se takové produkty prodávají za vyšší ceny. Mezi jednotlivými členskými státy existují
výrazné cenové rozdíly, které se po výrazném rozšíření EU v letech 2004 a 2007 jen
prohloubily. Komise spoléhající se na dosavadní judikaturu SDEU obecně paralelní
dovozy považuje za pozitivní trend a brání tuto praktiku jako důležitou součást
vnitřního trhu.66 Paralelní dovozy a soutěž v rámci značky jsou pak ve farmaceutickém
odvětví podpořeny nízkými přepravními náklady ve spojení s neexistencí harmonizace
cen léčivých přípravků na úrovni EU.67

2.5

Dílčí závěr

Účelem této kapitoly bylo představit čtenáři specifika farmaceutického sektoru, která
stojí v pozadí zkoumaných praktik bránících vstupu léčiv na trhy probíraných
63

ANDERMAN a EZRACHI, op. cit. sub. 7, s. 248-249.
HANCHER, op. cit. sub. 60, s. 641.
65
Závěrečná zpráva, op. cit. sub. 2, bod 212.
66
HANCHER, op. cit. sub. 60, s. 642.
67
HANCHER, Leigh a Wolf SAUTER. A Dose of Competition: EU Antitrust Law in the
Pharmaceuticals Sector. SSRN Electronic Journal [online]. 1.9.2015. ISSN 1556-5068. S. 2.
Dostupné z: http://www.ssrn.com/abstract=2655691
64
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v následujících kapitolách. V této souvislosti tak byla nastíněna zvláštní struktura
farmaceutického trhu a jeho klíčoví hráči, jakož i typy soutěžních interakcí mezi nimi,
při kterých pak dochází k aplikaci různých strategií vedoucích k omezení vstupu léčiv
na trhy. Dále byl stručně popsán proces registrace, tedy získání prvního povolení
k uvedení léčiva na trh, jehož komplikovanost a časová náročnost je jedním z důvodů,
proč se farmaceutické společnosti ke zkoumaným praktikám uchylují. S tím
samozřejmě úzce souvisí ochrana práv k duševnímu vlastnictví, především pak otázka
patentové ochrany a ochranných známek, které byly také krátce představeny se
zaměřením na jejich specifickou roli v ochraně léčiv. S využitím poznatků získaných
v této kapitole je tak možné přistoupit k prvnímu z okruhu zkoumaných praktik
bránících vstupu léčiv na trhy, a to k omezování paralelního obchodu.
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3

Omezování paralelního obchodu

3.1

Obecně

Paralelním obchodem se obecně rozumí re-export, re-import, nabídka k prodeji a
samotný prodej paralelně dovezeného zboží. Paralelně nebo také souběžně dovezeným
zbožím jsou myšleny originální výrobky, které byly uvedeny na trh obchodníkem, který
nespadá do autorizované distribuční sítě výrobce, tzv. paralelním dovozcem.68 V
americké terminologii se pak lze setkat s pojmy zboží šedého trhu (gray market goods)
či šedý trh (gray market), které jsou užívány místo paralelně dovezeného zboží či
paralelního obchodu.69 Paralelně dovezené zboží na trhu přímo konkuruje zboží
uvedenému na trh v rámci autorizované distribuční sítě výrobce. Typickým příkladem
paralelního obchodu je situace, kdy jeden distributor získá určitý produkt za nižší cenu
v jedné zemi a následně tento produkt doveze neautorizovanému distributorovi
do země, ve které jsou ceny za takový produkt vyšší. Tento neautorizovaný distributor
pak přímo soutěží s držitelem patentu nebo s autorizovaným distributorem.70 Jedná se
tedy o soutěž v rámci značky. Nezávislí distributoři tak využívají rozdílu v cenách
výrobků v jednotlivých státech, a to za předpokladu, že nezávislý distributor je schopen
prodat paralelně dovezené zboží za cenu, která je nižší než ta, za kterou identické zboží
prodávají oficiální distributoři či výrobce, ale zároveň vyšší, než je součet nákladů na
pořízení zboží a transakčních nákladů.71 K paralelnímu obchodu dochází ohledně
různých produktů, nicméně v oblasti léčiv se těší zvlášť velké oblibě. To lze vysvětlit
citelnými rozdíly mezi cenami léků v důsledku různých národních úprav a vůbec
samotnou povahou léčivých přípravků, která zaručuje, že po nich bude stálá poptávka.

68

GRIGORIADIS, Lazaros Grigorios. The Application of EU Competition Law in the Pharmaceutical
Sector: The Case of ParallelTrade. European Business Law Review [online]. 2014, vol. 25, no. 1. S. 142.
Dostupné také z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2206244
69
LIPNER, Seth E. The legal and economic aspects of gray market goods. New York: Quorum Books,
1990. ISBN 0-89930-466-4. S. 1.
70
BARFIELD, Clause E., GROOMBRIDGE, Mark A. Parallel Trade in the Pharmaceutical Industry:
Implications for Innovation, Consumer Welfare, and HealthPolicy. Fordham Intellectual Property, Media
& Entertainment Law Journal [online]. 1999, vol. X, no. 1. S. 185-186. Dostupné také z:
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=iplj
71
STOTHERS, Christopher. Parallel trade in Europe: intellectual property, competition and regulátory
law. Portland, Or.: Hart Pub., 2007. ISBN 9781841134376. S. 1.
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3.2

Vztah EU k paralelnímu obchodu s léčivy

Léčiva jsou obvykle chráněna právy duševního vlastnictví, především patenty a
ochrannými známkami, jejichž vlastníci tak mohou předcházet dovozům či vývozům
takto chráněných produktů. V rámci EU je však paralelní obchod s léčivy možný, a to
díky jednotnému vnitřnímu trhu a principu vyčerpání práv duševního vlastnictví.

3.2.1 Vnitřní trh
Jednotný vnitřní trh je vymezen v článku 26 SFEU. Jedná se konkrétně o prostor bez
vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.
Množstevní omezení dovozu72 a vývozu73, jakož i veškerá opatření s rovnocenným
účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána. Výjimku tvoří článku 36 SFEU, který
povoluje omezení dovozu a vývozu odůvodněná veřejnou mravností, veřejným
pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou života a zdraví lidí, ochranou rostlin,
ochranou národního kulturního podkladu, jenž má uměleckou, historickou nebo
archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.
Taková omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo
zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy. Práva duševního vlastnictví
představují vzhledem ke svému exkluzivnímu a teritoriálnímu charakteru překážku pro
volný pohyb zboží, když jejich vlastníci jsou díky nim schopni segmentovat trh, a tím v
podstatě obnovovat hranice mezi členskými státy, což je v rozporu s myšlenkou
vnitřního trhu. Právě výjimka z důvodu ochrany práv duševního vlastnictví byla
využívána k obraně před paralelními dovozci. SDEU se tedy musel zabývat otázkou
souladu výkonu práv z duševního vlastnictví s volným pohybem zboží, a tak byl v
rozhodnutí Deutsche Gramophon74 představen princip vyčerpání práv duševního
vlastnictví na unijní úrovni, který úzce souvisí s teorií rozdílu mezi „existencí” a
„výkonem” práv z duševního vlastnictví, která byla představena již v dřívějších
rozhodnutích SDEU75.
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3.2.2 Princip vyčerpání práv z duševního vlastnictví
Dle tohoto principu se vlastníkovi práva duševního vlastnictví zakazuje využívat své
právo kontrolovat další prodeje, dovozy nebo vývozy jakéhokoli produktu, který byl jím
nebo s jeho souhlasem uveden na trh v členském státě EU, protože v takovém případě
použil zvláštního předmětu ochrany (specific subject matter) a obdržel za to finanční
vyrovnání.76 Obecně se zvláštním předmětem ochrany rozumí základní práva, která
náleží vlastníkovi práva duševního vlastnictví a jejichž výkon není dotčen pravidly
SFEU.77 Právě definice zvláštního předmětu ochrany je z obchodního hlediska pro
vlastníky práv duševního vlastnictví velmi důležitá.
Pro patenty byl zvláštní předmět ochrany definován v Centrapharm v. Sterling Drug78
jako výlučné právo vlastníka patentu (i) využít vynález pro průmyslovou produkci
výrobků a jejich první uvedení do oběhu a (ii) bránit se proti porušení patentových práv,
to vše za účelem odměnění vynálezce za jeho kreativní snahu.79 Z toho tedy vyplývá, že
od okamžiku, kdy vlastník patentu uvede patentem chráněný výrobek na trh v jednom
členském státu EU, či je zde takový výrobek uveden na trh s jeho souhlasem, ztrácí
vlastník patentu možnost dále ovlivňovat jeho následné prodeje. Vlastník patentu tedy
nemůže bránit paralelnímu obchodu, protože to by bylo v rozporu s volným pohybem
zboží80. Prvním uvedením na trh tak dochází k vyčerpání práv z duševního vlastnictví.
Pro ochranné známky byl pak zvláštní předmět ochrany řešen v Centrafarm v.
Winthrop81. V tomto rozhodnutí bylo určeno, že zvláštním předmětem ochrany u
ochranné známky je, stejně jako u patentů, výhradní právo vlastníka ochranné známky
uvést výrobky pod ochrannou známkou poprvé do oběhu. Účelem je jeho ochrana před
ostatními konkurenty, kteří by chtěli zneužívat jeho postavení a reputaci tím, že by
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TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H.
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Sterling Drug Inc., 15/74. ECLI:EU:C:1974:114.
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Winthrop BV, 16/74. ECLI:EU:C:1974:115.
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ochrannou známku používali pro prodej svých výrobků.82 Vlastník ochranné známky
má tak výlučné právo používat ochrannou známku pro komerční účely a bránit se proti
porušení jeho práva. Své právo uplatní tím, že poprvé uvede výrobky označené jeho
ochrannou známkou na trh, avšak poté je jeho právo vyčerpáno.83 Princip vyčerpání
práv k ochranným známkám je zakotven i v legislativě EU, konkrétně ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES. V této souvislosti je třeba uvést, že princip
vyčerpání práv k ochranným známkám není absolutní. Vlastník ochranné známky je
oprávněn podávat námitky proti dalšímu uvádění výrobků na trh, má-li k tomu legitimní
důvody, zejména pokud došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků poté, co byly
uvedeny na trh.84
Tyto výjimky z principu vyčerpání práv mají za následek, že se vlastník ochranné
známky může bránit proti paralelním dovozcům. Zásadní v této souvislosti jsou
rozhodnutí SDEU týkající se problematiky přebalování a pře-etiketování léčiv v
důsledku rozdílných požadavků národních úprav pro prodeje farmaceutických produktů,
které se mohou týkat např. velikostí balení či informací uvedených na příbalovém
letáku. Nesprávné balení léčiva tak může mít vážné konsekvence, ať už se bude jednat o
sankce pro dovozce, o poškození reputace výrobce anebo v neposlední řadě o ohrožení
zdraví spotřebitele.85 Léčivé přípravky nepochybně spadají do citlivé oblasti, ve které
má veřejnost obzvlášť vysoké požadavky na kvalitu a integritu produktu, a nevhodná
prezentace výrobku tak v tomto ohledu skutečně může vyvolat nedůvěru ke společnosti.
Z toho vyplývá, že vadné nebo nekvalitní balení léčiva může vést k poškození pověsti
ochranné známky.86 V případu Hoffmann-La Roche v. Centrafarm87 SDEU potvrdil, že
vlastník ochranné známky se může bránit užívání ochranné známky, které by mohlo
vést k narušení její funkce záruky původu, což je její základní funkcí a tedy součástí
82
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zvláštního předmětu ochrany, a že dále může bránit paralelnímu dovozci, aby umístil
jeho ochrannou známku na nové balení bez jeho souhlasu.88 Zároveň však uznal, že
takové jednání za určitých podmínek může vést k umělému rozdělování trhu, a přiznal
proto paralelním dovozcům právo upravit produkt, pokud (i) je prokázáno, že přebalení
nemůže nepříznivě ovlivnit původní stav výrobku, (ii) vlastník ochranné známky je
dopředu upozorněn na skutečnost, že přebalený výrobek bude uveden na trh a (iii) na
novém obalu je uvedeno, kdo výrobek přebalil.89 V Bristol Myers-Squibb v. Paranova90
bylo potvrzeno, za jakých podmínek se může vlastník ochranné známky legitimně
bránit proti dalšímu prodeji přebalených výrobků. Nemůže tak činit, pokud (i) by tím
docházelo k umělému rozdělování trhů, což se děje především v případech, kdy je
přebalení nezbytné pro uvedení výrobku na trhu v zemi dovozu, (ii) přebalení nemá vliv
na původní stav výrobku uvnitř balení, (iii) na novém balení je jasně uvedeno, kdo
výrobek přebalil a kdo je jeho výrobcem, (iv) vzhled nového balení nemůže poškodit
pověst jeho ochranné známky či jeho samotného, (v) byl dovozcem informován o
přebalení před uvedením výrobku na trh a případně mu byl na jeho žádost poskytnut
vzorek přebaleného výrobku. Tyto podmínky jsou známé také jako BMS podmínky.91
Stačí však, aby paralelní dovozce nesplnil jedinou z nich, a vlastník ochranné známky
se může po právu domáhat zastavení dalšího prodeje.92 Důkazní břemeno pro prokázání
splnění BMS podmínek pak leží na paralelním dovozci.93

3.2.3 Přístup Komise a SDEU k paralelnímu obchodu s léčivy
Komise považuje paralelní dovozy léčivých přípravků za zákonnou formu obchodu na
vnitřním trhu.94 Svojí podporu paralelnímu obchodu pak vyjádřila již ve svém sdělení z
roku 1982, když v tomto zdůraznila, že vnitrostátní pravidla nebo postupy, které
omezují paralelní dovoz farmaceutických výrobků, budou slučitelné s pravidly
zajišťujícími volný pohyb zboží pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro účinnou
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ochranu zdraví a života lidí.95 SDEU pak opakovaně potvrdil, že léčivé přípravky
nejsou osvobozeny od pravidel vnitřního trhu. Zajištění volného obchodu mezi
členskými státy je jedním ze základních cílů soutěžní politiky Komise, která se opírá o
bohatou a konzistentní judikaturu SDEU.96 Komise vždy prosazovala prointegrační
přístup za účelem větší integrace trhu a byla velmi striktně proti veškerým opatřením
zaměřeným na rozdělování národních trhů.97 Za touto snahou Komise mimo jiné stojí
její přesvědčení, které však není nikterak podložené, a to že paralelní obchod ve
farmaceutickém odvětví z dlouhodobého hlediska povede k harmonizaci cen léčivých
přípravků napříč EU.98
Obecně je pak paralelní obchod považovaný za prospěšný jak pro hospodářskou soutěž,
tak pro spotřebitele, neboť větší konkurence na trhu vede ke snížení cen a většímu
výběru produktů. To může být žádoucí zejména právě ve farmaceutickém odvětví, které
bylo nezřídka obviněno, že zneužívá nepostradatelné povahy svých produktů ke
generování až neetických zisků.99 Nicméně, jak bude vysvětleno dále, je třeba mít na
paměti, že právě v důsledku specifické povahy farmaceutického trhu k očekávaným
výhodám pro konečného spotřebitele, jako je snížení cen léčiv v důsledku dodávky
jejich levnějších verzí z jiného členského státu a dále jako reakce na zvýšenou intrabrand competition na příslušném trhu, buď vůbec nedochází, či je jejich význam pouze
nepatrný.

3.2.4 Přístup farmaceutického sektoru k paralelnímu obchodu s léčivy
Na rozdíl od Komise farmaceutický sektor není paralelnímu obchodu příliš pozitivně
nakloněn a po dlouhá léta bojuje o jeho zastavení či alespoň omezení, jak bude
demonstrováno níže. Obvyklým argumentem je, že farmaceutické odvětví se natolik
odlišuje od všech ostatních průmyslových odvětví, která se zabývají výrobou snadno
95
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obchodovatelných výrobků, a to zejména všudypřítomnou a různorodou právní úpravou,
ať už na národní úrovni či na úrovni EU, včetně cenové a distribuční regulace100, a dále
naprosto zásadní rolí inovace a vysokých nákladů na výzkum a vývoj101, a tak by se na
něj tedy obecná pravidla o paralelním obchodu neměla vztahovat.
Ač je paralelní obchod obecně spíše pozitivním fenoménem, ve farmaceutickém odvětví
byly výhody, které přináší, několikrát zpochybněny. Zatímco spotřebitelé ve státech,
kde je úroveň cen léčiv vyšší, z paralelního obchodu profitují, neboť jim dává možnost
nakupovat léky levněji, spotřebitelé v zemích, kde je cena léčiv naopak nižší, a tedy se z
nich léčivé přípravky vyváží, mohou čelit nedostatkům potřebných léčiv.102 Dále pak
ztráty, kterým v důsledku konkurence vlastních léčiv ze strany paralelních dovozců čelí
farmaceutické společnosti, jsou z dlouhodobého hlediska nepříznivé i pro spotřebitele,
neboť farmaceutické společnosti tak přicházejí o prostředky na další výzkum a vývoj,
čímž dochází ke zpomalení procesu inovace.103 Paralelní dovozci do výzkumu a vývoje
ze svých zisků neinvestují.104 Silná hospodářská soutěž v rámci značky tedy nemusí
nutně vést k větším výhodám pro konečného spotřebitele, když navíc většina výhod,
které paralelní obchod přináší, připadne spíše paralelním dovozcům než konečným
spotřebitelům.105

3.3

Způsoby omezování paralelního obchodu

Farmaceutické společnosti se snaží paralelnímu obchodu různými způsoby předcházet,
aby se vyhnuly jeho nepříznivým dopadům. V této části budou rozebrány nejběžnější
praktiky, ke kterým se farmaceutické společnosti uchylují s cílem zabránit nebo omezit
paralelní obchod s jejich výrobky, z hlediska článků 101 a 102 SFEU.
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3.3.1 Zákazy vývozu
Dohody mezi výrobci a výhradními distributory, které brání paralelním dovozům na
základě ujednání o absolutní územní ochraně výlučné distribuce, jsou od počátku
uplatňování práva EU považovány za neslučitelné s článkem 101 SFEU.106 Již v případu
Consten a Grundig107 Soudní dvůr rozhodl, že dohody mezi výrobci a distributory, které
směřují k obnovení vnitrostátních překážek v obchodu mezi členskými státy, mohou být
v rozporu s těmi nejzákladnějšími cíli Společenství, přičemž odstraňování překážek
mezi státy je jedním z těchto cílů. Následující rozhodovací praxe jak Komise, tak SDEU
potvrdila, že jakékoli dohody mezi výrobcem a autorizovanými prodejci, které obsahují
doložku o přímém zákazu vývozu do určitých členských států a sankce pro autorizované
prodejce pro případ porušení těchto zákazů, mohou značně ovlivnit obchod mezi
členskými státy ve smyslu článku 101 odst. 1 SFEU, neboť směřují k rozdělování trhů
napříč členskými státy.108 Vertikální dohody omezující vývoz z jednoho členského státu
do druhého jsou proto obvykle považovány za dohody omezující hospodářskou soutěž
již svým účelem. Tento způsob omezení je dle nařízení Komise o použití článku 101
odst. 3 SFEU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě považován
za tvrdé omezení, na které se bloková výjimka vztahovat nebude.109 Je tedy
nepravděpodobné, že by se individuální výjimka mohla aplikovat na dohody obsahující
ujednání o zákazech exportu.110
V souvislosti se zákazy paralelních vývozů ve farmaceutickém odvětví, které byly
řešeny Komisí a unijními soudy, jsou důležité případy Sandoz111 a Bayer112.
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•

Sandoz

Prvním případem zákazu vývozu ve farmaceutickém odvětví bylo rozhodnutí Komise a
Soudního dvora v případě italské společnosti Sandoz PF, dceřiné společnosti jednoho z
nejvýznamnějších výrobců farmaceutických produktů na světě. Ceny léčivých přípravků
v Itálii byly výrazně nižší než ceny srovnatelných léčivých přípravků v dalších
členských státech EU, což vytvářelo vhodné podmínky pro paralelní obchod. Sandoz PF
se údajně snažila paralelnímu obchodu bránit, a tak Komise zahájila šetření, jehož
výsledkem bylo zjištění, že Sandoz PF systematicky snižovala objednávky svých
zákazníků. Sandoz PF odmítla, že by za snížením objednávek byla snaha bránit
paralelním vývozům a předložila důkazy potvrzující neexistenci příčinného vztahu mezi
přerušením objednávek a záměrem bránit se paralelním vývozům. Komise však dále
objevila faktury, které Sandoz PF odesílala svým zákazníkům a které obsahovaly slova
„export zakázán”. Komise usoudila, že se jedná o ujednání, jehož cílem je nepochybně
omezování hospodářské soutěže na vnitřním trhu, což znamená, že se jedná o dohodu
zakázanou článkem 101 SFEU, a udělila Sandoz PF pokutu. Sandoz PF rozhodnutí
Komise napadla u Soudního dvora, který rozhodnutí potvrdil s výjimkou výše pokuty,
kterou snížil.
Dle Komise zahrnutí této podmínky do faktury znamenalo, že i přesto, že mezi Sandoz
PF a jejími zákazníky neexistovala žádná obecná písemná smlouva, jednalo se o druh
dohody podle článku 101 SFEU, neboť v rámci trvalého obchodního vztahu mezi
Sandoz PF a jejími zákazníky byla tato dohoda ze strany zákazníků přinejmenším
implicitně přijata.113 Taková faktura tedy nemůže být považována za projev
jednostranného jednání, ale jedná se o písemný důkaz uzavřené dohody. Vzhledem k
tomu, že tyto faktury byly opakovaně a systematicky využívány, lze se domnívat, že
zákazníci Sandoz PF s dohodou o zákazu exportu implicitně souhlasili a přijali ji.114
Sandoz PF pak argumentovala u Soudního dvora, že každý prodej má být považován za
samostatné právní jednání a že zákaz vývozu byl jednostranným jednáním. S tím Soudní
dvůr nesouhlasil a naopak shledal, že vzhledem k tomu, že tento způsob prodeje se
neustále opakoval a poznámka o zákazu exportu byla používána jednotně a
systematicky při každém prodeji, nemůže být zákaz vývozu považován za jednostranné
jednání v izolovaném případě. Dále skutečnost, že klienti Sandoz PF proti zákazu
113
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vývozu nic nenamítali, lze považovat za tacitní přijetí této podmínky. Vztah Sandoz PF
s jejími zákazníky se tak řídil obecnou dohodou, na kterou se vztahoval zákaz uvedený
v článku 101 odst. 1 SFEU.115
Rozhodnutí Soudního dvora v případě Sandoz tedy přineslo velmi širokou definici
dohody, když za takovou dohodu by měla být považována i jednostranná prohlášení
výrobců systematicky zasílaná jejich distributorům, proti kterým distributoři nic
nenamítali. Vzhledem k tomu, že jak Komise, tak SDEU považují omezování
paralelního obchodu za praktiku neslučitelnou se společným trhem, ve kterém mají být
veškeré přímé a nepřímé překážky obchodu mezi členskými státy odstraněny116, lze se
domnívat, že Komise i Soudní dvůr se uchýlily k tak široké definici dohody právě proto,
aby mohly postihnout omezování paralelního obchodu ze strany Sandoz PF, když se v
daném případě nejednalo o společnost v dominantním postavení, aby se na její (a dle
tvrzení Sandoz PF jednostranné) jednání mohl aplikovat článek 102 SFEU, který se
zabývá jednostranným jednáním podniků. Jak konstatují Jakobsen a Broberg,
„myšlenka, že distributoři tacitně přijmou doložku o narušení hospodářské soutěže bez
ohledu na skutečnost, že tato doložka jednoznačně odporuje jejich zájmům, a navíc bez
ohledu na skutečnost, že několik distributorů reexportovalo výrobky, je podle našeho
názoru neobvykle široký výklad pojmu dohoda”.117
•

Bayer

Bayer je výrobcem léčivého přípravku Adalat. Ve většině členských států byla cena
Adalatu přímo či nepřímo stanovena národními zdravotnickými orgány, v důsledku
čehož byly ceny Adalatu ve Francii a Španělsku v průměru o 40 % nižší než ve Velké
Británii. Španělští a francouzští distributoři tak využili velkého cenového rozdílu a
začali vyvážet Adalat do Velké Británie, což způsobilo pokles prodeje Adalatu dceřinou
společností Bayer ve Velké Británii skoro o polovinu. V reakci na tyto paralelní dovozy
přestal Bayer plnit obrovské objednávky španělských a francouzských distributorů,
které přesahovaly množství obvykle poptávané v dané zemi, což odůvodnil nedostatkem
zásob. Distributoři nicméně pochopili, že se jedná o snahu zabránit dovozům do Velké
115
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Británie, a tak si na tuto praktiku stěžovali u Komise, která zahájila šetření. Komise
následně shledala, že zákaz vývozu Adalatu do jiných členských států z Francie a
Španělska byl dohodnut mezi Bayer a jeho distributory v rámci probíhajících
obchodních vztahů a jednalo se tedy o porušení článku 101 SFEU, tj. dle Komise
existovala mezi Bayer a distributory dohoda omezující paralelní obchod zákazy exportu.
Bayer napadl rozhodnutí Komise u Tribunálu, který jej zrušil.
Komise založila svoji úvahu, že se jednalo o dohodu mezi Bayer a distributory, mimo
jiné, na základě rozhodnutí v Sandoz, a to když konstatovala, že v daném případě byl na
distributory stejně jako v Sandoz uvalen zákaz vývozu, který byl inkorporován do
stálých obchodních vztahů mezi stranami a představoval jejich zásadní a nedílnou
součást. Distributoři se zákazem vývozů vyjádřili svůj implicitní souhlas, když si byli
vědomi skutečného důvodu omezení dodávek (někteří dokonce informovali své
zákazníky, že nemohou dále dodávat Adalat právě z důvodu omezení dodávek ze strany
Bayer za účelem zabránění exportu), a dále když přizpůsobili své chování tomuto
zákazu.118 Tribunál však odmítl, že by se v daném případě jednalo o dohodu, když
poukázal na to, že Komise nemůže považovat jednostranné jednání ze strany výrobce
přijaté v rámci smluvních vztahů, které udržuje se svými prodejci, za základ dohody ve
smyslu článku 101 odst. 1 SFEU, pokud neprokáže existenci souhlasu - výslovného
nebo implicitního.119 Dle Tribunálu důkazy, které předložila Komise, nebyly dostačující
k prokázání implicitního souhlasu ze strany distributorů. Především skutečnost, že se
distributoři snažili aktivně obejít systém dodávek dostatečných pouze pro příslušný
národní trh ze strany Bayer, aby mohli pokračovat v paralelních dovozech, vylučuje
jejich implicitní souhlas se zákazem vývozu.120 Tím se případ odlišuje od Sandoz, kde
se distributoři podle této podmínky de facto a bez diskuze chovali. Dalším rozdílem je,
že výrobce v Sandoz výslovně informoval své distributory o zákazu vývozu, zatímco
Bayer tak neučinil.121 Tribunál potvrdil předchozí judikaturu, že k existenci dohody ve
smyslu článku 101 odst. 1 SFEU stačí, aby dotyčné podniky vyjádřily svůj společný
záměr chovat se určitým způsobem122, avšak v daném případě Komise nesprávně
posoudila skutkové okolnosti případu, když se domnívala, že mezi Bayer a jeho
118
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distributory existuje společný záměr, a tedy dohoda, jež má bránit paralelním vývozům
ve smyslu článku 101 odst. 1 SFEU.123 Rozhodnutí Tribunálu pak bylo napadeno
Komisí a německým sdružením dovozců léčiv u Soudního dvora, který však rozhodnutí
Tribunálu potvrdil.
Rozhodnutí v případě Bayer je velmi důležité z hlediska definice dohody dle článku 101
odst. 1 SFEU. Samotná skutečnost, že jednostranné opatření přijaté výrobcem, jehož
cílem nebo účinkem je omezení hospodářské soutěže, je součástí trvalých obchodních
vztahů, není dostatečným podkladem pro závěr, že mezi stranami existuje taková
dohoda.124 Zásadní je shoda vůlí, přičemž nezáleží na formě projevu, pokud se jedná o
věrný projev záměru stran.125 Soudní dvůr tak v podstatě stanovil, že výrobce může
vynaložit úsilí, aby zabránil vývozu zboží svým distributorem, aniž by se nutně jednalo
o dohodu.126 Pokud tedy farmaceutická společnost chce omezovat paralelní obchod a
zároveň uniknout aplikaci článku 101 odst. 1 SFEU, její opatření přinejmenším nesmí
(i) vyžadovat ani naznačovat dohodu nebo spolupráci distributorů, zejména pak nesmí
být písemná, (ii) být označena jako opatření směřující k omezení paralelního obchodu,
protože následné chování distributorů by pak mohlo být považováno za souhlas a
jednalo by se o dohodu ve smyslu článku 101 SFEU, a (iii) podmiňovat dodávky a
stanovovat sankce v případě nedodržení.127 Tribunál pak jasně uznal, že je důležité
respektovat svobodu jednotlivých podniků v jejich obchodním chování, když uvedl, že
rozšíření působnosti článku 101 odst. 1 SFEU, jak učinila Komise, by vedlo k absurdní
situaci, kdy odmítnutí dodávek by bylo více penalizováno v rámci článku 101 odst. 1
SFEU než pod článkem 102 SFEU, když i judikatura SDEU potvrdila, že podnik v
dominantním postavení může za určitých okolností odmítnout dodávky.128 Otázka
takového jednostranného odmítání dodávek ze strany farmaceutické společnosti v
dominantním postavení z důvodu předcházení paralelnímu obchodu a možná aplikace
článku 102 SFEU na takové případy bude diskutována níže.

123

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Bayer, op. cit. sub. 119, bod 183.
Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 6. ledna 2004 ve spojených věcech Bundesverband der
Arzneimittel-Importeure eV a Komise Evropských společenství v. Bayer AG, C-2/01 P a C-3/01 P, bod
141. ECLI:EU:C:2004:2.
125
Tamtéž, bod 97.
126
JAKOBSEN a BROMBERG, op. cit. sub 115, s. 133.
127
PERINETTO a LATRONICO, op. cit. sub. 99, s. 99-100.
128
Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech Bayer, op. cit. sub. 124, bod 180.
124

30

Z výše uvedeného tak můžeme dovodit, že zákazy exportu rozhodně nepatří mezi
praktiky, které by Komise či unijní soudy podporovaly. Naopak, široká definice
dohody, kterou aplikovaly jak Komise, tak SDEU v Sandoz, aby tak mohly postihnout v
podstatě jakékoli zákazy vývozu přijaté podniky, svědčí o podpoře paralelního obchodu
mezi členskými státy za každou cenu, tedy i za cenu naprosto nelogické aplikace článku
101 odst. 1 SFEU na jednostranné jednání. Lze proto uvítat rozhodnutí SDEU v Bayer,
ve kterém byla takto široká definice dohody odmítnuta. Bayer pak navíc poskytl určitá
vodítka pro farmaceutické společnosti, jak se do určité míry bránit před paralelními
dovozy, aniž by jejich jednání bylo v rozporu se soutěžními pravidly EU.

3.3.2 Odmítnutí dodávek
Další z praktik, ke kterým se farmaceutická společnost může uchýlit za účelem omezení
paralelního obchodu, je odmítnutí dodávek paralelním dovozcům, respektive snížení
množství dodávaného zboží tak, aby byla pokryta pouze poptávka na určeném národním
trhu a distributoři tak neměli přebytky léčiv, které by mohli dále vyvážet.129 Ve výše
uvedeném případě Bayer bylo rozhodnuto, že jednostranné snižování množství
objednávek za účelem omezení paralelního obchodu nemusí být v rozporu se
soutěžními pravidly v případě podniku, který není v dominantním postavení. Okolnosti,
za kterých pak může jednostranně odmítnout dodávky podnik, který naopak je v
dominantním postavení, byly řešeny v případech Syfait130a Sot. Lélos131.
Skutkové okolnosti obou případů jsou stejné. GSK AEVE je řeckou dceřinou
společností společnosti GlaxoSmithKline plc a v Řecku se zabývá dovozem,
skladováním a distribucí léčivých přípravků dodávaných skupinou GSK. GSK AEVE v
roce 2000 v reakci na nedostatek určitých léčivých přípravků změnila svůj distribuční
systém a přestala vyřizovat objednávky svých distributorů, kteří léčivé přípravky
nakupovali jak pro řecký trh, tak i pro jiné trhy, a začala distribuovat své léky
prostřednictvím jediného distributora přímo do nemocnic a lékáren. Poté, co byly
129
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obnoveny normální zásoby léčiv v nemocnicích a lékárnách, začala GSK AEVE opět
dodávat svým distributorům, ale pouze v množství odpovídajícímu vnitrostátní
spotřebě. Distributoři proto podali stížnost k řecké komisi pro hospodářskou soutěž
(Epitropi Antagonismou), která se obrátila na Soudní dvůr s předběžnou otázkou, zda je
odmítnutí uspokojit objednávky distributorů v plném rozsahu podnikem v dominantním
postavení samo o sobě zneužitím ve smyslu článku 102 SFEU a zda v odpovědi na tuto
otázku hrají roli specifika farmaceutického odvětví. Soudní dvůr však v případě Syfait
odmítl na předběžnou otázku odpovědět, protože řecká komise pro hospodářskou soutěž
nebyla oprávněna předběžnou otázku položit. Generální advokát Jacobs však v dané
věci vypracoval pro farmaceutické odvětví velmi zajímavé stanovisko, ve kterém
připustil, že odmítnutí dodávek výrobcem léčiv v dominantním postavení za účelem
omezení paralelního obchodu může být vzhledem ke specifickému charakteru
farmaceutického průmyslu objektivně ospravedlnitelné, pokud se jedná o rozumné a
proporcionální opatření na ochranu obchodních zájmů podniku. Soudní dvůr na uvedené
předběžné otázky nakonec odpověděl, a to v rozhodnutí Sot. Lélos, kde se však s
názorem generálního advokáta Jacobse neztotožnil.132
Stanovisko generálního advokáta Jacobse v Syfait
Jacobs ve svém stanovisku vzal v úvahu specifika farmaceutického průmyslu,
především pak otázku regulace cen a distribuce, ekonomické faktory inovací a dále
důsledky paralelního obchodu pro spotřebitele a kupující, přičemž došel k závěru, že
opatření dominantního podniku směřující k omezení paralelního obchodu může být
objektivně odůvodněno z následujících důvodů.
Za prvé, dle Jacobse není možné ignorovat všudypřítomnou a různorodou právní
úpravu, které je farmaceutické odvětví podřízeno. Rozdílné ceny léčiv mezi členskými
státy jsou způsobeny zásahy národních orgánů, což vytváří prostor pro paralelní obchod.
Distribuce léčiv je pak upravena jak na národní, tak unijní úrovni. Některé státy pak
navíc ukládají další doplňkové povinnosti jako například povinnou službu ve veřejném
zájmu mít na skladě neustále dostatečné množství různorodých léčiv k pokrytí potřeb v
určité oblasti. Není to tedy omezení dodávek samo o sobě, které omezuje distributory v
paralelním obchodu, ale povinnost veřejné služby udržovat dostatečné zásoby na
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skladech, což vede k rozdělování trhů.133 V této souvislosti je zajímavé srovnání se
stanoviskem generálního advokáta Ruiz-Jarabo Colomera v Sot. Lélos, který naopak pro
objektivní odůvodnění omezení dodávek vylučuje, aby se daný podnik dovolával
stanovování cen léčivých přípravků a povinnosti udržovat rezervy pro zásobování
pacientů.134 Jacobs dále zpochybňuje, zda, vzhledem k zákonné a morální povinnosti
farmaceutických společností udržovat dostatečnou zásobu léčiv každém členském státu,
je rozumné a proporční chtít po nich, aby zásobovaly distributory v zemích s nízkými
cenami léčiv, kteří mají v úmyslu dodané množství léčiv exportovat.135
Za druhé, farmaceutický průmysl je charakterizován značnými investicemi do výzkumu
a vývoje. Rozhodnutí farmaceutické společnosti, zda investuje do vývoje nového léčiva,
záleží částečně na tom, zda očekává, že dosáhne dostatečného zisku na pokrytí nákladů
takové investice. Pokud by tak dominantní podniky musely vyhovět každé objednávce
směřující na paralelní obchod, docházelo by k ohrožení návratnosti takových investic.
V konečném důsledku by to pak mohlo vést ke zpoždění v uvádění nových léčiv na trhy
v zemích s nízkými cenami z důvodu obav před získáním dominantního postavení a
následnému zákazu odmítat dodávky, čímž by došlo k dalšímu tříštění trhu, když by v
jednotlivých členských státech byla dostupná různá léčiva.136 K tomu opět naprosto
opačný názor Ruiz-Jarabo Colomera, dle kterého se dominantní podnik odmítající
dodávky sice může bránit tím, že usiluje pouze o ochranu svých legitimních obchodních
zájmů, avšak dopady na jeho motivaci k inovacím mezi ně nepatří. Ruiz-Jarabo
Colomer dále argument, že mezi paralelním obchodem a snížením investic do výzkumu
a vývoje existuje spojitost, vyloučil, neboť pro něj neexistují důkazy.137
Za třetí, paralelní obchod nutně nevede ku prospěchu konečných spotřebitelů, ani
národních zdravotnických systémů, ale spíše přináší výhody pouze paralelním
dovozcům.138
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Na základě výše uvedeného tak Jacobs vyslovil názor, že odmítnutím dodávek za
účelem omezení paralelního obchodu se farmaceutická společnost v dominantním
postavení nutně nedopouští zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 102
SFEU, pokud takové odmítnutí může být odůvodněno jako rozumné a přiměřené
opatření v zájmu ochrany jejích obchodních zájmů vzhledem ke specifikům
farmaceutického odvětví.139
Sot. Lélos
Na uvedenou předběžnou otázku Soudní dvůr konečně odpověděl v roce 2008. Pokud
tedy podnik, který je v dominantním postavení, odmítá vyhovět obvyklým objednávkám
distributorů, kteří se účastní paralelního obchodu, a to za účelem omezování paralelního
obchodu, zneužívá své dominantní postavení ve smyslu článku 102 SFEU. Je na
příslušném soudu, aby rozhodl, jaký je obvyklý charakter objednávky vzhledem k
rozsahu potřeb na daném trhu a předchozímu obchodnímu vztahu mezi dominantním
podnikem a dotčenými distributory.140
Soudní dvůr tak rozhodl v souladu s předchozí judikaturou zabývající se zneužitím
dominantního postavení a potvrdil, že odmítnutí podniku v dominantním postavení
vyhovět objednávce bývalého zákazníka bez objektivního odůvodnění je zneužitím
dominantního postavení, jestliže toto chování může vyloučit hospodářskou soutěž ze
strany obchodního partnera141. S odkazem na judikaturu týkající se omezování
paralelního obchodu z pohledu článku 101 SFEU pak poukázal na to, že paralelní
obchod požívá ochrany ze strany EU v rozsahu, v jakém podporuje vývoj vzájemného
obchodu a posílení hospodářské soutěže.142 Praktiky dominantního podniku směřující k
zamezení všem paralelním vývozům z jednoho členského státu do druhého proto
nemohou být ve světle dosažení jednotného vnitřního trhu a nenarušené hospodářské
soutěže vyloučeny z aplikace článku 102 SFEU.143
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Na druhé straně musí mít dominantní podnik možnost přijmout opatření, která jsou
důvodná a přiměřená, k ochraně svých obchodních zájmů.144 Podnik v dominantním
postavení tak může odmítnout dodávku distributorovi za účelem omezení paralelního
obchodu, pokud se jedná o objednávku neobvyklého charakteru ve vztahu k předchozím
obchodním vztahům mezi stranami a vzhledem k rozsahu objednávek ve vztahu k
potřebám příslušného trhu.145
Shrnutí
Oproti stanovisku generálního advokáta Jacobse je konečné rozhodnutí Soudního dvora
pro farmaceutické společnosti spíše zklamáním, jelikož Soudní dvůr odmítl veškeré
argumenty farmaceutických společností (a generálního advokáta Jacobse) obhajující
omezování paralelního obchodu.
Dle Soudního dvora regulace cen léčiv v členských státech nevyjímá tyto ceny úplně ze
zákona nabídky a poptávky a také nelze tvrdit, že výrobci léčiv nemají žádný vliv na
hladinu cen, za které jsou jejich výrobky prodávány, nebo v jaké výši jsou jejich úhrady
stanoveny.146
Soudní dvůr dále odmítl argument, že paralelní dovozy přináší konečným spotřebitelům
pouze nepatrný užitek. Paralelní vývozy jsou alternativním zdrojem pro kupující a i v
členských státech, kde jsou ceny regulovány státem, vytváří tlak na ceny, což nakonec
vede k finančním výhodám nejen pro zdravotní pojišťovny, ale i pro pacienty.147
Složitější je pak otázka, jaký je rozsah přínosů paralelního obchodu ve srovnání se
ztrátami, které způsobí. Toto by však mělo být posuzováno spíše z hlediska blahobytu
spotřebitelů než z hlediska farmaceutických společností. V tomto směru je tedy
nesporné, že paralelní obchod vždy povede k určitým úsporám ze strany zákazníků.148
K otázce snižování motivace pro investice do výzkumu a vývoje v důsledku paralelního
obchodu se sice Soudní dvůr odmítl vyjádřit,149 nicméně tento argument se přesto jeví
jako slabý, a to z toho důvodu, že i přesto, že mezi ziskovostí a investicemi do výzkumu
a vývoje může existovat souvislost, tento vztah není dostatečně přímý, a tak je v zásadě
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nemožné prokázat příčinnou souvislost mezi snížením čistých zisků výrobce léčiv, které
je způsobeno paralelním obchodem, a nižšími investicemi do výzkumu a vývoje.150
Nicméně i přes výše uvedené, je toto rozhodnutí z pohledu farmaceutických společností
pozitivní, neboť Soudní dvůr připustil, že i regulace v určitém odvětví může mít velký
význam pro posouzení porušení pravidel hospodářské soutěže, zejména článku 102
SFEU.

3.3.3 Systém dvojí ceny
Systémem dvojí ceny se rozumí dohoda mezi farmaceutickým výrobcem a jeho
distributory, která stanoví různé ceny v závislosti na tom, kde budou distributoři
nakonec dotyčné výrobky prodávat; pokud se jedná o prodeje na domácím trhu, ceny
jsou nižší, pokud jsou výrobky určeny pro export, ceny jsou vyšší.151 Tato strategie tak
může vést ke kompletní eliminaci paralelního obchodu, neboť potlačuje motivaci
distributorů účastnit se paralelního obchodu.152 V rámci farmaceutického sektoru byla
otázka systému dvojích cen řešena v případu GlaxoSmithKline u Tribunálu153a následně
po odvolání i u Soudního dvora154.
Skutkový stav
Společnost GlaxoSmithKline (GSK) je jedním z hlavních světových výrobců léčivých
přípravků a společnost GlaxoWellcome (GW) je její dceřiná společnost, jejíž hlavní
činností je prostřednictvím svých dceřiných společností vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh
léčivé přípravky ve Španělsku. V březnu roku 1998 oznámila GW Komisi své nové
prodejní podmínky za účelem získání negativního atestu, tj. potvrzení, že její nové
prodejní podmínky nejsou zakázány unijním právem, nebo individuální výjimky155.
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Komise přezkoumala prodejní podmínky a shledala, že v článku 4 těchto podmínek jsou
stanoveny rozdílné ceny pro určité léčivé přípravky podle toho, zda je velkoobchodníci
dále prodávali do Španělska nebo zda je vyváželi do dalších členských států EU. Cena
závisela především na národním systému zdravotního pojištění, ze kterého měly být
léčivé přípravky hrazeny. Prakticky to znamenalo, že léčivé přípravky určené pro
úhrady v jiném členském státu byly prodávány za vyšší cenu, než byla cena léčivých
přípravků určených pro úhrady ve Španělsku. To mělo zabránit paralelnímu obchodu s
léky uváděnými na trh GW mezi Španělskem a ostatními členskými státy. Tyto prodejní
podmínky byly rozeslány velkoobchodníkům usazeným ve Španělsku, z nichž je 75
podepsalo. Komise následně obdržela stížnosti na tyto prodejní podmínky ze strany jak
španělských, tak evropských sdružení velkoobchodníků s léčivy. Komise rozhodla, že
předložené prodejní podmínky jsou unijním právem zakázány, neboť porušují článek
101 odst. 1 SFEU, protože se jedná o dohodu, která omezuje hospodářskou soutěž mezi
členskými státy již svým účelem. Žádost o udělení výjimky byla pro tuto dohodu
(prodejní podmínky) zamítnuta.
Porušení článku 101 odst. 1 SFEU
Ve svém rozhodnutí Tribunál nejprve odmítl argumentaci GSK, že farmaceutický sektor
je natolik specifický, že se na něj soutěžní pravidla nemohou aplikovat tak jako v jiných
odvětvích, a připomněl, že článek 101 odst. 1 SFEU se nepoužije pouze v případě, kdy
odvětví, kterého se týká daná dohoda, podléhá regulaci vylučující prostor pro jakoukoli
hospodářskou soutěž. Toto však není případ farmaceutického sektoru, kde existuje jak
terapeutická soutěž mezi vývojovými společnostmi, tak soutěž v rámci značky mezi
výrobcem a jeho distributory nebo mezi paralelními dovozci a vnitrostátními
distributory.156
Dále Tribunál objasnil, že k tomu, aby dohoda byla považována za schopnou omezit
hospodářskou soutěž ve smyslu článku 101 odst. 1 SFEU, musí být zohledněn její
právní a ekonomický kontext. Pokud pak přezkum ustanovení dohody provedený v
takovém kontextu sám o sobě odhalí existenci zhoršení hospodářské soutěže, lze
předpokládat, že cílem takové dohody je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské
soutěže, takže není nutné zkoumat její účinky.157 Vzhledem k výše uvedenému a v
souladu s judikaturou, ze které vyplývá, že „dohody, které v konečném důsledku směřují
156
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k zákazu paralelního obchodu, musí být v zásadě považovány za dohody s cílem vyloučit
hospodářskou soutěž”, a dále, že „dohody, které jasně směřují k znevýhodňujícímu
zacházení ve vztahu k paralelnímu obchodu, musí být v zásadě považovány za dohody s
cílem omezit hospodářskou soutěž”, Tribunál potvrdil, že účelem uvedeného systému
dvojích cen bylo omezení paralelního obchodu, ale odmítl závěr Komise, že cílem
článku 4 prodejních podmínek bylo omezit hospodářskou soutěž.158
Dle Tribunálu je cílem článku 101 odst. 1 SFEU zabránit podnikům, aby omezováním
hospodářské soutěže snižovaly blahobyt konečného spotřebitele dotčených výrobků. Z
toho vyplynulo, že použití článku 101 odst. 1 SFEU na prodejní podmínky nemůže
záviset jen na skutečnosti, že směřují k omezení paralelního obchodu, ale je třeba
zanalyzovat, zda je také jejich cílem či účinkem vyloučení, omezení nebo narušení
hospodářské soutěže k újmě konečného spotřebitele. Není tedy chráněn paralelní
obchod jako takový, ale paralelní obchod, který jednak podporuje rozvoj obchodní
výměny a zároveň posiluje hospodářskou soutěž v tom smyslu, že účinná hospodářská
soutěž poskytuje konečným spotřebitelům výhody v rámci zásobování a cen. Z toho
vyplývá, že pokud dohoda, jejímž účelem je omezení paralelního obchodu, nezbavuje
konečné spotřebitele těchto výhod, nemusí se nutně jednat o dohodu, jejímž účelem
nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, tedy o
dohodu zakázanou článkem 101 odst. 1 SFEU.159
Na základě výše uvedených principů došel Tribunál k závěru, že zkoumané prodejní
podmínky necílily omezením paralelního obchodu na snížení blahobytu konečných
spotřebitelů, a tedy nemohou být považovány za zakázanou dohodu. Vzhledem k tomu,
že ceny léčivých přípravků jsou stanoveny veřejnými orgány, nelze tak bez dalšího
tvrdit, že paralelní obchod vede k jejich snížení, a tím tedy ke zvýšení blahobytu
konečných spotřebitelů.160 Protože Tribunál nepovažoval prodejní podmínky za dohodu
omezující hospodářskou soutěž již svým účelem, musel posoudit jejich protisoutěžní
účinky.
Tribunál pak shledal, že v důsledku článku 4 prodejních podmínek jsou národní systémy
zdravotního pojištění zbaveny prospěchu, který jim ve formě nižších nákladů přináší
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účast španělských velkoobchodníků v hospodářské soutěži v rámci značky, a že
blahobyt konečných spotřebitelů je také snížen, protože koneční spotřebitelé přicházejí
o výhodu, kterou představuje snížení cen a nákladů, k čemuž dochází právě účastí
španělských velkoobchodníků v hospodářské soutěži v rámci značky na jednotlivých
trzích členských států, na které paralelní obchodníci ze Španělska cílí.161
Závěr Tribunálu, že dohoda směřující k omezení paralelního obchodu není sama o sobě
dohodou, jejímž účelem je omezení hospodářské soutěže, ale že je třeba posoudit, zda
snižuje blahobyt konečných spotřebitelů, byl v rozporu s dosavadní judikaturou
zabývající se dohodami obsahujícími zákazy vývozů, systémy dvojích cen nebo jiná
omezení paralelního obchodu - například výše diskutované rozhodnutí Sandoz, dále
rozhodnutí NV IAZ International Belgium v. Komise162, Volkswagen v. Komise163 nebo
Distillers Company v. Komise164.
Zároveň Tribunál při svém rozhodování vzal v úvahu specifičnost farmaceutického
průmyslu, podobně jako generální advokát Jacobs ve stanovisku v případu Syfait,
především tedy otázku cen, které jsou přímo či nepřímo stanovovány kontrolními
orgány a nepodléhají tak ve značné míře volnému působení nabídky a poptávky, což
bylo opět v rozporu s předchozí judikaturou, která odmítala připustit jakoukoliv
výjimku pro farmaceutický sektor ve věci paralelních obchodů z důvodu cenové
regulace. V této souvislosti můžeme uvést případy Merck v. Primecrown165, BristolMyersSquibb v. Paranova166nebo Centrafarm v. Winthrop167.
Soudní dvůr se neztotožnil s argumentací Tribunálu, že pro existenci protisoutěžního
účelu dohody je třeba, aby byl konečný spotřebitel zbaven výhod účinné hospodářské
soutěže v rámci zásobování a cen, a potvrdil tak judikaturu předcházející rozhodnutí
Tribunálu, že dohody omezující paralelní obchod budou obecně považovány za
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porušení článku 101 odst. 1 SFEU jakožto dohody omezující hospodářskou soutěž z
hlediska účelu, kde tedy není nutné zkoumat jejich protisoutěžní účinky. Toto se uplatní
i ve farmaceutickém odvětví. Ze znění článku 101 odst. 1 SFEU nelze dovozovat, že
pouze dohody, které zbavují spotřebitele určitých výhod, mohou mít protisoutěžní cíl.
Pravidla hospodářské soutěže směřují nejen na ochranu hospodářských zájmů
soutěžitelů nebo spotřebitelů, ale také chrání strukturu trhu, a tedy hospodářskou soutěž
jako takovou.168
Výjimka dle článku 101 odst. 3 SFEU
Tribunál se dále zabýval otázkou, zda se na uvedenou dohodu, která byla shledána jako
zakázaná dle článku 101 odst. 1 SFEU, může vztahovat výjimka dle článku 101 odst. 3
SFEU, neboť každá dohoda, která omezuje hospodářskou soutěž ať už svým účelem
nebo účinkem, může těžit z této výjimky, pokud splní všechny čtyři podmínky, které
jsou v článku uvedeny, tj. že (i) dohoda přispívá ke zlepšení výroby nebo distribuce
výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, (ii) spotřebitelé
obdrží přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, (iii) omezení jsou nezbytná k
dosažení těchto cílů a (iv) dohoda neumožňuje podnikům vyloučit hospodářskou soutěž
ve vztahu k podstatné části výrobků tímto dotčených.169
GSK argumentovala, že paralelní obchody s léčivými přípravky, které GSK uvedla na
trh ve Španělsku, způsobují pokles efektivity hospodářské soutěže mezi značkami,
protože snižují inovační schopnost GSK, a dále, že systém dvojích cen v článku 4
prodejních podmínek naopak efektivitu hospodářské soutěže mezi značkami zvyšuje,
protože podporuje vývojovou činnost GSK. Na podporu těchto argumentů předložila
GSK ekonomické studie, dle kterých inovace představují určující aspekt hospodářské
soutěže mezi značkami. Investice do výzkumu a vývoje jsou financovány především z
vlastních zdrojů farmaceutických společností, závisí tedy na stávajících a očekávaných
příjmech. Účinkem paralelního obchodu je pak snížení příjmů dotyčné farmaceutické
společnosti, což v konečném důsledku vede ke snížení investic do výzkumu a vývoje.
Dále GSK argumentovala, že paralelní obchod je spíše výhodný pro paralelní dovozce
než pro konečné spotřebitele.170
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Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech GlaxoSmitheKline, op. cit. sub. 154, body 60-63.
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Tribunál došel k závěru, že Komise nesprávně odmítla výše uvedené argumenty GSK
pro aplikaci výjimky podle článku 101 odst. 3,171 když neprovedla důkladný přezkum
skutkových argumentů a důkazů týkajících se výhod článku 4 prodejních podmínek.172
Komise tak nemohla dojít k závěru, že GSK neprokázala, že její dohoda vede k podpoře
technického pokroku, tedy že nesplňuje první podmínku pro aplikaci výjimky v článku
101 odst. 3.173 Z těchto důvodů byl článek 2 rozhodnutí Komise, kterým byla zamítnuta
žádost o výjimku, zrušen, stejně jako články 3 a 4 rozhodnutí Komise, v nichž bylo
GSK uloženo, aby neprodleně ukončila protiprávní jednání a informovala Komisi o
opatřeních, která za tímto účelem přijala.174
Soudní dvůr potvrdil závěr Tribunálu, že Komise neprávem opomenula zohlednit
některé skutečnosti v žádosti GSK o výjimku, zejména specifika farmaceutického
odvětví175, a shodně s Tribunálem připustil, že i dohoda o systému dvojích cen může
těžit z výjimky podle článku 101 odst. 3 SFEU, pokud její výhody převáží protisoutěžní
důsledky.
Shrnutí
Výše uvedená rozhodnutí Tribunálu a Soudního dvora ohledně systému dvojích cen
jsou velmi důležitá, neboť i přesto, že Soudní dvůr nepotvrdil argumentaci Tribunálu, že
dohoda omezující paralelní obchod, která však nevede ke snížení blahobytu konečného
spotřebitele ve vztahu k cenám a zásobám, není dohodou s protisoutěžním účelem, tedy
takovou dohodou, u které není nutné zkoumat její protisoutěžní účinek na hospodářskou
soutěž, ale naopak potvrdil předchozí judikaturu, ze které vyplývá, že jakékoliv dohody
směřující k omezení paralelního obchodu jsou dohodami, které samy o sobě mají za
účel omezení hospodářské soutěže, protože jejich cílem je faktické oddělování
vnitrostátních trhů, oba soudy uznaly, že i taková dohoda může těžit z výjimky v článku
101 odst. 3 SFEU, a to vzhledem ke specifické povaze farmaceutického sektoru. Je však
třeba mít na paměti, že ani jeden ze soudů nepotvrdil, zda kritéria pro aplikaci výjimky
byla splněna. GSK krátce po rozhodnutí Soudního dvora svoji žádost o výjimku stáhla a
od té doby otázka, zda se na systém dvojí ceny může aplikovat článek 101 odst. 3
171

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci GlaxoSmitheKline, op. cit. sub. 153, bod 262.
Tamtéž, bod 294.
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Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech GlaxoSmitheKline, op. cit. sub. 154, bod 104.
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SFEU, nebyla na unijní úrovni řešena. Zůstává tak otevřené, zda by argumentace, že
paralelní obchod brzdí inovace, protože potlačuje motivaci farmaceutických společností
zapojit se do výzkumu, obstála jako důvod pro aplikaci článku 101 odst. 3 SFEU.

3.4

Dílčí závěr

Je patrné, že Komise i SDEU mají k praktikám farmaceutických společností směřujících
k omezení paralelního obchodu stále poměrně striktní postoj. Ve výše uvedených
rozhodnutích se objevilo několik argumentů obhajujících omezování paralelního
obchodu s léčivy ze strany farmaceutických společností, nicméně i přesto, že v
některých případech soudy vzaly v potaz specifický charakter farmaceutického sektoru,
je zcela jasné, že jeho specifika v žádném případě nepostačí k tomu, aby praktiky
farmaceutických společností směřující k omezení paralelního obchodu mezi členskými
státy byly obecně vyloučeny z aplikace článků 101 a 102 SFEU.
Zároveň je však možné vysledovat určitý vývoj v přístupu k těmto praktikám. Zatímco
starší rozhodnutí v oblasti paralelního obchodu byla zaměřena prointegračně a
nezohledňovala ekonomický kontext těchto praktik, z čehož profitovali především
paralelní dovozci, s prosazováním více ekonomickému přístupu k soutěžnímu právu
můžeme vypozorovat větší ochotu zohledňovat i další cíle soutěžního práva jako je
blahobyt spotřebitele.
Rozhodnutí SDEU v případě Bayer signalizovalo změnu v přístupu soudů k opatřením
zaměřeným na omezení paralelních dovozů. Jednostranná opatření nejsou článkem 101
SFEU zakázaná a nelze jej na ně aplikovat jenom proto, že takové opatření má za cíl
předcházet paralelnímu obchodu. Klíčové tedy je, aby se jednalo o skutečně
jednostranné opatření a nikoli pouze o zdánlivě jednostranné opatření, tj. opatření
tacitně přijaté druhou stranou, na které by se pak článek 101 SFEU aplikoval. Pokud
pak podnik není v dominantním postavení, snižování objemu objednávek z jeho strany
za účelem omezení paralelního obchodu (bude-li se skutečně jednat o jednostranné
opatření) nebude v rozporu se soutěžními pravidly.
Pokud jde o jednostranné snižování objednávek ze strany podniku v dominantním
postavení, určité odpovědi poskytlo rozhodnutí Soudního dvora v Sot. Lélos. Soudní
dvůr sice odmítl hlavní argumenty farmaceutických společností pro bránění paralelnímu
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obchodu, tedy regulaci cen ze strany států a skutečnost, že paralelní obchod nepřináší
konečným spotřebitelům příliš výhod, a ke vztahu mezi paralelním obchodem a
investicemi do výzkumu a vývoje se odmítl vyjádřit, nakonec ale uznal, že státní
regulace je jedním z faktorů, který vytváří příležitost pro paralelní obchod, a tak by i
podnik v dominantním postavení měl mít možnost bránit své obchodní zájmy ohrožené
paralelním obchodem. Odmítnutí dodávky, která je neobvyklého charakteru vzhledem k
předchozímu obchodnímu vztahu mezi farmaceutickou společností a jejími dodavateli a
vzhledem k požadavkům národního trhu, za účelem zabránění paralelnímu obchodu tak
může být objektivně ospravedlněno, jedná-li se o rozumné a přiměřené opatření.
Systém dvojích cen byl řešen v případu GlaxoSmithKline. Z rozhodnutí Soudního dvora
vyplynulo, že i přesto, že dohoda o dvojích cenách je dohodou s protisoutěžním cílem,
je třeba každý takový systém dvojích cen vždy posoudit v kontextu konkrétních
okolností případu a vzhledem ke specifikům farmaceutického průmyslu. Nicméně
zůstává stále nevyjasněné, za jakých podmínek by mohl systém dvojích cen skutečně
naplnit požadavky článku 101 odst. 3 SFEU, a dokud Komise a unijní soudy tyto
podmínky nevyjasní, čelí farmaceutické společnosti, které takový systém implementují,
riziku, že jejich systém bude v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.
Rozhodnutí v případu GlaxoSmithKline je důležité nejen z hlediska systému dvojích
cen, ale i pro další strategie omezování paralelního obchodu, které farmaceutické
společnosti uplatňují, neboť zatímco v Sot. Lélos se Soudní dvůr odmítl vyjádřit k
argumentaci ohledně efektu, který paralelní obchod má na motivaci pro výzkum a vývoj
nových léčiv ze strany farmaceutických společností, v GlaxoSmithKline konstatoval, že
Komise musí při posuzování praktik směřujících na omezení paralelního obchodu vzít v
úvahu nejenom specifika farmaceutického odvětví, ale také relevantní důkazy
předložené farmaceutickou společností prokazující ztráty efektivity, jakož i dopady na
výzkum a vývoj.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že praktiky, které cílí na omezení
paralelního obchodu, jsou stále vzhledem k politice EU zaměřené na integraci
národních trhů nežádoucí a ve většině případů budou vyhodnoceny jako porušující
pravidla hospodářské soutěže. Nicméně SDEU také několikrát připustil, že
farmaceutický trh je natolik specifický, že se nelze na tyto praktiky dívat jen z pohledu
zajišťování integrovaného vnitřního trhu, ale že je třeba danou situaci důkladně posoudit
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v jejím ekonomickém kontextu. Z toho můžeme dovodit, že pokud se farmaceutické
společnosti povede předložit důkazy, ze kterých prokazatelně vyplyne, jakým
pozitivním způsobem omezení paralelního obchodu konečného spotřebitele ovlivní,
praktika omezující paralelní obchod bude pravděpodobně moci těžit z výjimky v článku
101 odst. 3 SFEU v případě existence dohody nebo bude objektivně ospravedlněna v
případě jednostranného opatření farmaceutické společnosti v dominantním postavení.
Avšak dosud nejsou k dispozici žádná jasná vodítka, aby se výše uvedené mohlo
uplatnit, což znamená, že farmaceutické společnosti nadále čelí velkému riziku v
případě implementace jakýchkoli strategií omezujících paralelní obchod.
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4

Patentové a jiné strategie

Jak bylo předestřeno v úvodu této práce, Komise v roce 2008 zahájila šetření ve
farmaceutickém odvětví za účelem odhalení příčin nízké úrovně hospodářské soutěže v
tomto odvětví, kdy méně nových originálních léčiv je uváděno na trh a vstup generik je
často opožděn. Jako jeden z důvodů, proč tomu tak je, identifikovala Komise tzv. sadu
nástrojů, která představuje strategie vývojových společností cílené jak na prodloužení
patentové ochrany jejich produktů, tak na zpožďování nebo úplné zabránění vstupu
generických verzí jejich léčiv, případně i konkurenčních originálních léčivých
přípravků, na trh. V této kapitole tak budou blíže popsány uvedené patentové a jiné
strategie, jejich vztah k článku 102 SFEU a dále bude věnována pozornost případům
AstraZeneca a Servier.

4.1

Typy strategií

Strategie v tzv. sadě nástrojů můžeme rozdělit do následujících pěti skupin: (i) strategie
podávání patentových přihlášek, (ii) patentové spory, (iii) dohody o narovnání a jiné
dohody, (iv) intervence u národních regulačních orgánů a (v) strategie pro životní
cyklus výrobků druhé generace.176

4.1.1 Strategie podávání patentových přihlášek
Patentové strategie tohoto druhu jsou zaměřeny na maximalizaci zisku z patentovaných
produktů a na co nejdelší trvání jejich ochrany před konkurencí právě prostřednictvím
patentové ochrany. Jedná se zejména o využívání tzv. patentových trsů, dílčích
patentových přihlášek a obranného patentování.
•

Patentové trsy

Koncept patentových trsů (patent clusters) nebo také patentových houštin (patent
thickets) spočívá v podávání řady patentových přihlášek na jedno a to samé léčivo za
účelem zvýšení jeho ochrany. Patentové nároky takových přihlášek se týkají různých
inovací okolo primárního patentu177 - různého dávkování, způsobů přípravy atd. Takové
patenty mohou mít velký význam, neboť po patentování základní účinné látky může
další výzkum odhalit nutnost patentovat její další vylepšení, např. novou formu soli, a
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Závěrečná zpráva, op. cit. sub. 2, bod 466.
Rozdíl mezi primárními a sekundárními patenty vysvětlen v části 2.3.1 této práce.
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při klinických zkouškách mohou být odhalena další lékařská využití.178 Avšak z šetření
ve farmaceutickém sektoru vyplynulo, že u těchto sekundárních patentů často nejde o
jejich vynálezecký přínos, ale především o udržení generické konkurence mimo trh.179
Hustá síť různých patentů180 tak vede k nejistotě na straně generických společností,
které nemohou přesně posoudit rozsah patentové ochrany určitého produktu. Generické
společnosti tak mají v zásadě dvě možnosti: (i) vyčkat, až uplyne ochranná doba pro
všechny patenty tvořící patentový trs u konkrétního léčiva, což vzhledem k různému
načasování podávání jednotlivých přihlášek pro sekundární patenty může trvat velmi
dlouhou dobu, nebo (ii) uvést generický léčivý přípravek na trh a riskovat případný
soudní spor.181
•

Dílčí patentové přihlášky

Dílčí patentové přihlášky (divisionals) vznikají rozdělením hlavní patentové přihlášky,
tzv. mateřské patentové přihlášky. K takovému rozdělení může dojít pouze, pokud je
mateřská patentová přihláška stále v řízení. Dílčí patentová přihláška je však od té
mateřské oddělena, což znamená, že patentový úřad bude pokračovat v jejím zkoumání,
i když mateřská patentová přihláška bude stažena nebo zrušena. Dílčí patentovou
přihláškou nelze rozšířit nebo prodloužit dobu ochrany, ale lze pomocí ní prodloužit
období zkoumání příslušného patentového úřadu, což může vést k další nejistotě na
straně generických společností, neboť úspěšné napadení mateřské patentové přihlášky
nevyjasní rozsah patentové ochrany, dokud nebude rozhodnuto o všech jejích dílčích
patentových přihláškách.182
•

Obranné patentování

Zatímco patentové trsy a dílčí patentové přihlášky jsou zaměřeny na zabránění nebo
zpoždění vstupu generik na trh, strategie obranného patentování je zaměřena na
konkurenci ze strany jiných vývojových společností přivádějících na trh svá originální
léčiva. Dle Závěrečné zprávy k obrannému patentování (defensive patenting) dochází,
když vývojová společnost udržuje a využívá patenty spíše proto, aby zabránila vývoji
178

Závěrečná zpráva, op. cit. sub. 2, bod 485.
Tamtéž, bod 503.
180
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nového konkurenčního produktu, než aby chránila své vlastní vynálezy.183 Samotný
termín obranné patentování je termínem, který používají některé farmaceutické
společnosti ve svých dokumentech v souvislosti s jejich patentovými strategiemi. Jedná
se tedy především o patenty ke sloučeninám či procesům, které dle příslušné společnosti
nemají žádný, případně jen velmi malý, potenciál k dalšímu rozvoji nebo komerčnímu
využití, a společnost tak patent k takovým vynálezům udržuje jen proto, aby se chránila
před skutečnou nebo potenciální konkurencí.184 Jinak řečeno, takové patenty slouží k
ochraně sloučenin nebo procesů, které sice souvisí s produkty dané společnosti, ale
nechrání je přímo, protože se týkají právě sloučenin a postupů, které by mohly být
zajímavé pro konkurenci.185

4.1.2 Patentové spory
Výše uvedené strategie podávání patentových přihlášek brání nebo zdržují generické
(nebo vývojové) společnosti od jejich vstupu na trh. Nicméně i přes riziko možného
porušení patentu začnou některé farmaceutické společnosti svá léčiva vyrábět a uvádět
na trh, a to především, pokud věří, že patent, který by mohly porušit, je slabý či dokonce
neplatný. V reakci na tato možná porušení jsou pak ze strany vlastníků patentů
zahajovány soudní spory. Uplatňování svých patentových práv u soudů je nepochybně
naprosto legitimním právem každého vlastníka patentu a je to zároveň účinný
prostředek k zajištění toho, aby patenty byly respektovány. Avšak i soudní spory mohou
sloužit k vytváření překážek pro jiné farmaceutické společnosti. Dle šetření Komise
některé farmaceutické společnosti zvažují zahajování soudních sporů nikoli k ochraně
svého patentu, ale spíše za účelem odrazení případného konkurenta od vstupu na trh
nebo od jeho inovační činnosti.186

4.1.3 Patentové dohody o narovnání a jiné dohody
S patentovými spory pak samozřejmě úzce souvisí dohody o narovnání. Soudní spory
jsou nákladné, časově náročné a v neposlední řadě je jejich výsledek často
nepředvídatelný. Pro strany tak může být výhodnější ukončit případný spor dosažením
určitého kompromisu v rámci dohody.187 Komise ovšem při svém šetření předložených
dohod o narovnání dospěla k závěru, že některé takové dohody by mohly být v rozporu
183
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s pravidly hospodářské soutěže, např. dohody, které vedou ke zpoždění vstupu
generického léčivého přípravku na trh výměnou za platbu generické společnosti ze
strany vývojové společnosti.188 V této souvislosti tak Komise zahájila pravidelné
monitorování uzavřených patentových dohod o narovnání za účelem odhalení takových
dohod, které vedou k narušování hospodářské soutěže a mohou mít nepříznivé účinky
pro evropské spotřebitele.189 Kromě patentových dohod o narovnání Komise věnovala
svou pozornost i dalším dohodám mezi farmaceutickými společnostmi, například
dohodám o distribuci či licenčním smlouvám.190

4.1.4 Intervence u národních regulačních orgánů
Jako další ze způsobů, jak zdržet vstup generik na trh, byly identifikovány intervence
vývojových společností u národních registračních orgánů, kde tyto tvrdily, že léky
generických společností, pro které byly žádané registrace, jsou méně bezpečné, méně
účinné či horší kvality. Rovněž pak některé vývojové společnosti tvrdily, že udělením
registrace dojde k porušení jejich patentových práv - k čemuž ovšem registrační orgány
nesmějí při svém rozhodování přihlížet. Průměrně tyto intervence vedly ke zpoždění s
udělením registrace o čtyři měsíce.191

4.1.5 Strategie pro životní cyklus výrobků druhé generace
Výrobky druhé generace (second generation products nebo follow-on products) jsou
nové verze originálních léčivých přípravků, od kterých se však často liší jen minimálně.
Tyto výrobky druhé generace jsou uváděny na trh krátce předtím než originálním
léčivům, od kterých jsou odvozeny, uplyne patentová ochrana. Takové uvedení na trh
doprovází intenzivní marketing, kterým se vývojová společnost snaží docílit, aby co
největší množství pacientů přešlo na lék druhé generace, než se objeví generická verze
originálního léčiva. V některých případech je dokonce příslušné originální léčivo úplně
staženo z trhu. Pokud generika vstoupí na trh dříve, než pacienti přejdou na lék druhé
generace, je pro vývojové společnosti velmi těžké přesvědčit lékaře, aby předepisovali
právě lék druhé generace a nikoli generikum.192
188
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4.1.6 Závěr šetření ve farmaceutickém sektoru
Výše uvedené strategie identifikovala Komise jako možné příčiny poklesu počtu
nových originálních léčiv uváděných na trh a zpoždění při uvádění generik. Zároveň
Komise naznačila, že takové praktiky mohou být v rozporu s pravidly soutěžního práva
EU,193 avšak v tomto ohledu neposkytla žádná bližší vodítka, dle kterých by bylo možné
dovodit, za jakých okolností uvedené praktiky již porušují soutěžní pravidla. Ostatně
poskytnutí takových vodítek nebylo ani cílem provedeného šetření ve farmaceutickém
sektoru. V Závěrečné zprávě Komise několikrát zopakovala, že uvedené praktiky
využívané farmaceutickými společnostmi v žádném případě nehodnotí z pohledu jejich
souladu se soutěžním právem EU.194 V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že
aktivity farmaceutických společností zařazené do tzv. sady nástrojů jsou legální dle
jiných právních předpisů a jejich možný rozpor s pravidly hospodářské soutěže bude
třeba posuzovat případ od případu. Komise v Závěrečné zprávě konstatovala, že
speciální pozornost bude věnovat zejména obrannému patentování, intervencím u
národních regulačních orgánů a patentovým dohodám o narovnání. Pokud uvedené
praktiky budou využívané protisoutěžním způsobem, který by mohl vést k porušení
článku 101 nebo 102 SFEU, zahájí vyšetřování.195

4.2

Vztah k článku 102 SFEU

Pomineme-li patentové dohody o narovnání a jiné dohody, výše uvedené patentové
strategie jsou jednostranným jednáním, což znamená, že jediným možným způsobem,
jak je postihnout v případě jejich nežádoucího efektu na hospodářskou soutěž, je
prostřednictvím článku 102 SFEU, což je však možné pouze, pokud je příslušný podnik,
který je využívá, v dominantním postavení.
Zjištění, zda je podnik v dominantním postavení na relevantním trhu, je naprostým
základem pro prokázání případného porušení článku 102 SFEU. Podnik je v
dominantním postavení, pokud mu jeho ekonomická síla umožňuje bránit zachování
efektivní hospodářské soutěže na relevantním trhu, protože mu dává možnost chovat se
v podstatné míře nezávisle na jeho soutěžitelích, zákaznících i spotřebitelích.196 Při
posuzování dominantního postavení v kontextu vlastnictví práv duševního vlastnictví je
193
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pak třeba mít na paměti, že mezi vlastnictvím patentu a tržní silou, která zakládá
premisu dominantního postavení, neexistuje přímá korelace.197 Jak velkou tržní sílu pak
udělený patent svému vlastníkovi přinese, pak bude záviset na konkrétních podmínkách
příslušného relevantního trhu.198

4.2.1 Dominantní postavení ve farmaceutickém sektoru
Relevantní trh a základní pravidla pro jeho definici jsou obsaženy ve Sdělení Komise o
definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství199, tyto
však nejsou dostatečné, neboť neberou v potaz specifika farmaceutického odvětví, a to
především (i) regulaci cen léčiv ze strany členských států, a (ii) skutečnost, že konečné
rozhodnutí v případě léků na předpis činí lékař, nikoli konečný spotřebitel. Tyto
specifika byla potvrzena již v předchozí judikatuře SDEU týkající se paralelního
obchodu v rámci farmaceutického sektoru, např. v případech GlaxoSmithKline nebo Sot.
Lélos, kterým se věnovala předchozí kapitola. Z tohoto důvodu by tak mělo být
posouzení relevantního trhu ve farmaceutickém odvětví více zaměřeno na specifická
kritéria tohoto odvětví, například na zamýšlené lékařské využití daného produktu, a
méně na SSNIP test či jinou analýzu založenou na cenách.200
Komise pro vymezení relevantního trhu pro určitý léčivý přípravek převážně využívá
anatomicko-terapeuticko-chemickou klasifikaci, tj. klasifikaci ATC.201 V rámci ATC
klasifikace jsou účinné látky rozděleny do pěti různých úrovní, a to podle orgánů nebo
soustav, na které působí, a dále podle jejich chemických, farmakologických a
terapeutických vlastností.202 Jako výchozí bod pro vymezení relevantního výrobkového
trhu Komise obecně používá třetí úroveň klasifikace ATC, tj. terapeutickou indikaci
příslušných léčiv. Definice relevantního výrobkového trhu pouze z pohledu terapeutické
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indikace může vést k velmi širokému pojetí, které neodpovídá dané situaci, a to
především vzhledem ke konkurenčním tlakům, které mohou působit na jiných úrovních.
Komise tak v některých případech musí využívat i úroveň čtvrtou, která zohledňuje
mechanismus působení léčiva, a pátou, která je tou nejužší třídou zahrnující jednotlivé
účinné látky.203 V rozhodnutí AstraZeneca Tribunál shledal, že Komise se v posuzování
relevantního trhu správně zaměřila více na mechanismus působení léčiva než jen na
jeho terapeutickou indikaci.204
Rozhodnutí v případu AstraZeneca však vedlo k poměrně úzkému vymezení
relevantního trhu. Komise i Tribunál určily, že v daném případě je relevantní výrobkový
trh tvořen pouze inhibitory protonové pumpy (IPP), do kterých patřil i Losec205, a
antagonisté histaminových receptorů (anti-H2) a další léčivé přípravky používané pro
léčbu žaludečních a střevních potíží spojených s překyselením, jež blokují jen jeden ze
stimulátorů protonové pumpy a působí na ni tedy na rozdíl od IPP nepřímo, do něj
nepatří. Z tohoto důvodu pak i přesto, že jak Losec, tak anti-H2 byly používány
částečně206 k léčbě stejných problémů, nepatřily na stejný trh. Podle Komise anti-H2
nevyvíjely na IPP a Losec dostatečný konkurenční tlak, a to i přesto, že anti-H2 byly
vedoucími léčivými přípravky pro léčbu žaludečních vředů před vstupem léku Losec na
trh.207 Tribunál však dále také konstatoval, že mechanismy působení různých léčivých
přípravků je třeba zohledňovat pouze, pokud mají odlišné terapeutické využití, v
případě podobného terapeutického využití by neměly být brány v úvahu.208Zdá se však,
že otázka podobnosti v tomto případě souvisí s tím, zda je jeden ze dvou druhů léků
léčebně lepší než ten druhý.209 V důsledku takto úzkého vymezení trhu tak AstraZeneca
byla shledána v dominantním postavení se svým léčivým přípravkem Losec. Toto
rozhodnutí tak potvrdilo směr, jakým se Komise v posledních letech vydává při
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definování relevantního trhu v oblasti farmaceutického sektoru, a to je spíše k užšímu210
než širšímu pojetí, zejména objeví-li se na trhu nový lék, který představuje vylepšení
oproti dosavadním léčivým přípravkům.211
Pro definici relevantního trhu pak není existence patentové ochrany rozhodná, nicméně
pro posouzení dominance na takovém trhu je důležitým faktorem, který však musí být
zhodnocen společně s dalšími důkazy o soutěžní dynamice na daném trhu.212 V případě
úzkého vymezení trhu je ale velmi pravděpodobné, že podnik s léčivým přípravkem
chráněným patentem bude shledán v dominantním postavení.213

4.2.2 Zneužití dominantního postavení
Je-li prokázáno, že podnik je na příslušném trhu v dominantním postavení, dalším
krokem je zjištění, zda jednání takového podniku představuje zneužití dominantního
postavení. Podnik v dominantním postavení má zvláštní odpovědnost nepřipustit, aby
jeho jednání narušilo existující soutěž na společném trhu.214 Aby mohlo být jednání
považováno za zneužívající, musí spadat mimo koncept normální, spravedlivé a
nenarušené hospodářské soutěže, tj. nebude se jednat se o hospodářskou soutěž na
základě výkonnosti.215 Co je ovšem ještě legitimním jednáním a co je již považováno za
zneužívající zůstává otevřenou otázkou, neboť výčet zneužívajících jednání v článku
102 SFEU není taxativní,216 a tak je třeba vždy zkoumat okolnosti konkrétního případu
pro posouzení, zda je příslušné jednání v souladu s pravidly hospodářské soutěže. I přes
rozsáhlou judikaturu zabývající se různými jednostrannými jednáními podniků v
dominantním postavení, které byly shledány jako porušující článek 102 SFEU, v rámci
farmaceutického sektoru je takových rozhodnutí zatím velmi málo. V souvislosti s
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uvedenými patentovými strategiemi je tak rozsah aplikace článku 102 SFEU velmi
nejistý, avšak určitá vodítka dosavadní praxe Komise a SDEU poskytuje.
Například v souvislosti s patentovými spory z dosavadní judikatury SDEU nesouvisející
s farmaceutickým trhem vyplynuly dvě kumulativní podmínky, za kterých může být
zahájení soudního sporu považované za zneužití dominantního postavení. Za prvé,
podaná žaloba nemůže být rozumně považována za pokus o ochranu práv žalobce a
může tedy sloužit pouze k obtěžování protistrany, a za druhé, příslušná žaloba je
součástí plánu na vyloučení konkurence.217 Při posuzování, zda jsou tyto podmínky
splněny, je rozhodný úmysl žalobce. Otázkou tedy není, zda v žalobě uplatňovaná práva
skutečně existovala či zda žaloba byla opodstatněná, důležité je určení, zda žalobce
mohl v okamžiku podání žaloby skutečně rozumně považovat uplatňovaná práva za svá
práva.218 Zahájení soudního sporu však bude považováno za zneužití dominantního
postavení pouze za zcela výjimečných okolností vzhledem k tomu, že se jedná o
klíčovou součást práva na spravedlivé řízení.219
S ohledem na posuzování souladu patentových a jiných strategií s článkem 102 SFEU je
pak důležité rozhodnutí v již uvedeném případu AstraZeneca, které je prvním
rozhodnutím Komise o zneužití dominantního postavení ve farmaceutickém sektoru v
souvislosti se zamezováním vstupu generik na trh,220 které bylo následně potvrzeno jak
Tribunálem, tak Soudním dvorem, a dále rozhodnutí Komise v případu Servier. Oba
případy budou rozebrány v následujících podkapitolách.

4.3

AstraZeneca

AstraZeneca je výrobcem léčivého přípravku Losec, který představoval revoluční
způsob léčby žaludečních a střevních potíží spojených s překyselením pomocí IPP.
AstraZeneca poprvé uvedla na trh Losec v 80. letech 20. století ve formě tobolek, který
pak v roce 1998 nahradila Losec MUPS ve formě tabletek. V roce 2005 Komise
shledala, že se AstraZeneca dopustila zneužití dominantního postavení, a to (i)
217
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poskytnutím klamavých informací orgánům veřejné moci za účelem získání
dodatkového ochranného osvědčení a (ii) zrušením registrace pro Losec, které
směřovalo k zabránění generickým společnostem ve využití klinických testů pro Losec
při žádosti o registraci jeho generických verzí a zároveň zapříčinilo ztrátu povolení pro
paralelní dovozce.

4.3.1 Poskytnutí klamavých informací
Dle tehdy platných předpisů bylo možné vydat pro léčivý přípravek chráněný patentem
a poprvé registrovaným ve Společenství po 1. lednu 1985 dodatkové ochranné
osvědčení, kterým se prodloužila doba patentové ochrany až o pět let. Pro některé státy
bylo toto datum posunuto až na 1. leden 1988. Losec byl poprvé zaregistrován ve
Francii, a to 15. dubna 1987 s tím, že jeho cena byla zveřejněna až 21. března 1988 a
právě její zveřejnění podmiňovalo uvedení léčiva na trh. Aby AstraZeneca mohla získat
pro Losec dodatková ochranná osvědčení i ve státech, kde byl rozhodným datem
1. leden 1988, uvedla před příslušnými orgány veřejné moci jako datum první registrace
21. březen 1988.
Tribunál potvrdil rozhodnutí Komise o porušení článku 102 SFEU předložením
klamavých informací orgánům veřejné moci, které je mohly uvést v omyl, za účelem
získání dodatkového ochranného osvědčení, na které podnik neměl právo. Je to jednání,
které se neslučuje s hospodářskou soutěží na základě výkonnosti a které může
hospodářskou soutěž značně omezit.221AstraZeneca argumentovala, že Tribunál
pochybil ve svém přístupu k hospodářské soutěži na základě výkonnosti, protože
shledání zneužití dominantního postavení uvedením nepravdivých informací orgánu
veřejné moci by mělo být podmíněno úmyslným podvodem nebo klamáním. Na svoji
obranu pak uvedla, že v době podání žádosti o dodatkové ochranné osvědčení nebylo
jednoznačné, co přesně první registrace ve Společenství znamená, a tak pouze
alternativně interpretovala příslušné nařízení, a to v dobré víře.222 V této souvislosti
Soudní dvůr konstatoval, že jednání AstraZeneca bylo neměnné a přímočaré a
vyznačovalo se právě tím, že patentovým úřadům a soudům v různých členských
státech úmyslně předkládala značně klamavá a netransparentní prohlášení za účelem
získání neoprávněného prodloužení patentové ochrany, což vyplynulo i z jejích
221
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interních záznamů, přičemž takové jednání je neslučitelné s hospodářskou soutěží na
základě výkonnosti.223 Zneužití dominantního postavení je nadto objektivním
konceptem, kde je úmysl i případná dobrá víra irelevantní.224
Dle Tribunálu je navíc lhostejné, zda orgány veřejné moci byly skutečně uvedeny v
omyl poskytnutím klamavých informací a zda získané výlučné právo bylo později
zrušeno, protože protiprávní povaha určitého jednání nemůže být závislá na nahodilém
chování třetí osoby.225 Dále je irelevantní, zda podnik, který nabyl výlučné právo na
základě klamavých prohlášení, své právo skutečně uplatnil, neboť už samotné
vlastnictví výlučného práva má obvykle za následek, že se soutěžitelé, kteří mají
povinnost výlučné právo respektovat, drží stranou. Podmínění aplikace článku
102 SFEU uplatněním výlučného práva v soudním řízení by znamenalo, že nejprve
musí dojít k zásahu do výlučného práva jiným soutěžitelem, což je nepřijatelné.226
Dále Soudní dvůr potvrdil i dosavadní judikaturu, dle které je prokázání potenciálního
protisoutěžního účinku dostatečné k tomu, aby bylo jednání shledáno v rozporu s
článkem 102 SFEU. Jednání nemůže být kvalifikováno jako zneužití, pokud nenastal
alespoň nepatrný protisoutěžní účinek, avšak takový účinek nemusí být nutně
konkrétní.227

4.3.2 Zrušení registrace
Druhé zneužití dominantního postavení, kterého se AstraZeneca podle Komise
dopustila, bylo zrušení registrace pro první generaci léčivého přípravku Losec (tj.
Losecve formě tobolek) v určitých členských státech v době, kdy AstraZeneca začala v
těchto státech uvádět na trh druhou generaci léčivého přípravku Losec, tzv. Losec
MUPS. V té době bylo nezbytné pro využití zkráceného řízení k udělení registrace pro
generikum, aby v příslušném státě měl referenční léčivý přípravek platnou registraci. V
důsledku zrušení registrace pro Losec tak byl vstup jeho generických verzí na trh časově
i finančně náročnější.
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AstraZeneca argumentovala, že zrušení registrace je jejím právem dle unijní úpravy, a
tak nemůže být jeho výkon současně zakázán.228 Dále je pak dle AstraZeneca namístě
analogie s případy týkajícími se povinného udělování licencí, když zákaz zrušení
registrace je formou povinné licence, a tak by mělo být zrušení registrace zneužitím
pouze za výjimečných okolností, konkrétně tehdy, byla-li by zcela vyloučena
hospodářská soutěž, přičemž pouhé tendence směřující k jejímu narušení nejsou
dostačující.229 V daném případě zrušení registrací pouze vedlo ke ztížení hospodářské
soutěže a Komise tak měla prokázat nepřiměřený účinek na hospodářskou soutěž.230
Soudní dvůr se přiklonil k názoru Tribunálu, že strategie podniku, která má za cíl
minimalizovat pokles jeho prodejů a dále zajistit, že bude podnik schopen čelit
konkurenci ze strany generických výrobců, je legitimní a je součástí běžné hospodářské
soutěže i v případě podniku v dominantním postavení. Dané jednání však nesmí vybočit
z jednání spadajícího do hospodářské soutěže na základě výkonnosti, která prospívá
spotřebitelům.231Pokud se tak stane, může být považováno za zneužití dominantního
postavení ve smyslu článku 102 SFEU. Zrušení registrace za účelem zabránění
paralelních dovozů a uvádění generik na trh, aniž by bylo podloženo legitimní ochranou
investice, pak do hospodářské soutěže na základě výkonnosti nespadá.232 Skutečnost, že
zrušení registrace je legální dle jiných právních předpisů, neznamená, že se nemůže
jednat o jednání zakázané článkem 102 SFEU, neboť protiprávnost takového
zneužívajícího jednání nesouvisí s jeho souladem či nesouladem s jinými právními
předpisy.233 Argument AstraZeneca ohledně analogie s povinným licencováním Soudní
dvůr odmítl z důvodu absolutní nesrovnatelnosti dané situace s případy týkajícími se
povinných licencí.234

4.3.3 Praktický dopad na patentové a jiné strategie
Z rozhodnutí v případu AstraZeneca vyplynulo s ohledem na patentové strategie
identifikované Komisí v Závěrečné zprávě několik skutečností.
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V první řadě může být v principu už jen samotné podání patentové přihlášky zneužitím
ve smyslu článku 102 SFEU,235 neboť Soudní dvůr potvrdil, že i využití právně
dostupných prostředků může být protiprávní.236 Využití právního postupu, které nemá
žádné opodstatnění v hospodářské soutěži na základě výkonnosti a které může omezit
hospodářskou soutěž, je dostatečné pro jeho kvalifikaci jako zneužití dominantního
postavení.237 Toto může mít do budoucna zásadní vliv na rozhodování Komise a SDEU
v případech aplikace různých strategií podávání patentových přihlášek. Na rozhodnutí o
zneužití dominantního postavení totiž nebude mít vliv ani skutečnost, že žadatel o
patent je dle patentového práva plně oprávněn k jeho udělení. To znamená, že možnost
zneužití dominantního postavení se nebude vztahovat jen na strategii dílčích
patentových přihlášek, která směřuje na prodloužení doby nejistoty konkurenčních
společností ohledně rozsahu patentové ochrany, ale i na vytváření patentových trsů či
obranné patentování (tj. úspěšné žádosti o udělení patentu), která budou moci být
považována za porušení článku 102 SFEU. Jako argument v této souvislosti Komise
uvedla, že patentový úřad není schopen zjistit protisoutěžní úmysl žadatele o patent na
základě podané přihlášky, protože takovou informaci lze typicky získat z interních
dokumentů daného podniku, ke kterým však patentový úřad nemá přístup. Patentový
úřad navíc při rozhodování o udělení patentu nemá možnost správního uvážení, tj.
pokud patent splňuje podmínky patentovatelnosti, bude udělen. Patentové úřady tak
nezkoumají ani úmysl žadatele při podání přihlášky, ani jak s případně uděleným
patentem pak zamýšlí nakládat,238 což je právě podle Komise i Soudního dvora
relevantním faktorem při určení, zda je jednání podniku v tomto ohledu protisoutěžní.239
Soudní dvůr dále potvrdil, že i podnik v dominantním postavení je oprávněn chránit své
obchodní zájmy, jsou-li ohroženy, ale nemůže využívat legálních právních postupů tak,
aby znemožnil nebo ztížil vstup jiných soutěžitelů na trh, pokud k tomu nemá důvod,
který souvisí s obranou jeho oprávněných zájmů v rámci hospodářské soutěže na
základě výkonnosti, nebo chybí-li mu objektivní odůvodnění.240 V této souvislosti tak
Soudní dvůr poměrně důrazně omezil možnosti dominantních farmaceutických
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společností v aplikaci strategií pro životní cyklus výrobků druhé generace, když sice
připustil, že podnik v dominantním postavení není povinen chránit ostatní soutěžitele,
ale navíc také v podstatě uložil AstraZeneca povinnost zachovat v platnosti své
registrace, aby její konkurenti mohli vstoupit na trh se svými produkty.241Zároveň však
z rozhodnutí také vyplynulo, že uvedení výrobku druhé generace na trh samo o sobě
nemůže vyvolat protisoutěžní účinky, neboť toto jednání nevytváří právní překážky
vstupu na trh, které by mohly zpozdit či znemožnit zavedení generických přípravků
nebo paralelních dovozů.242

4.4

Servier

Druhým případem, kdy Komise shledala zneužití dominantního postavení ze strany
farmaceutické společnosti v souvislosti s patentovými strategiemi, je Servier.243
Servier je výrobcem perindoprilu, úspěšného léku na vysoký krevní tlak. Komise
shledala, že Servier po dlouhá léta úspěšně aplikoval různé strategie zaměřené na
obranu před generiky. Po vypršení patentové ochrany, kterou molekule perindopril
poskytovalo několik primárních patentů, zažádal Servier o udělení dalších sekundárních
patentů, které se týkaly postupu výroby a krystalických forem s tím, že dle samotného
Servier se jednalo o „blokovací patenty”, „patenty na papíře” či „patenty obsahující
nulovou vynálezeckou činnost”. Tyto patenty představovaly zásadní překážky pro
uvádění generik na trh.244 Cílem Servier bylo vytvořit takový patentový trs, který by
znemožnil generickým společnostem vyvinout alternativní postup pro výrobu
perindoprilu, který by neporušoval patenty Servier.245 Tato strategie byla obecně velmi
úspěšná, avšak některé generické společnosti se přesto snažily přijít s novými způsoby
výroby perindoprilu či získat jeho jiné krystalické formy, které by nebyly chráněny
patentem Servier. Technologie, které umožňovaly výrobu perindoprilu, aniž by
docházelo k porušování patentů Servier, byly v každém případě vzácné a vyžadovaly
značné investice a rozsáhlý výzkum ze strany generických společností.246 Servier na
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tyto alternativní metody reagoval tak, že uzavřel několik dohod s generickými
společnostmi za účelem pořízení těchto alternativních technologií a s nimi souvisejícími
právy duševního vlastnictví, což znamenalo, že tyto technologie nemohly být dále
využívány generickými společnostmi snažícími se o vstup na trh s generickou verzí
perindoprilu.247 Servier toto obhajoval tvrzením, že pořízením alternativních technologií
se pouze snažil dosáhnout vylepšení jeho stávajícího procesu výroby, přičemž
skutečností bylo, že cílil na posílení ochrany pro svůj perindopril,248 neboť pořízené
technologie nikdy nevyužíval.249
Komise ve svém rozhodnutí uznala, že strategie Servier na blokování či zpožďování
vstupu generik na trh je obecně legitimní, to avšak pouze v rozsahu, v jakém stále
představuje hospodářskou soutěž na základě výkonnosti. Servier je tedy oprávněn
chránit své obchodní zájmy strategickým využíváním práv duševního vlastnictví a
patentového systému, aniž by tím porušoval článek 102 SFEU. Zároveň má však jako
podnik v dominantním postavení zvláštní odpovědnost, což znamená, že v případě, že
se jeho určité strategie odchýlí od hospodářské soutěže na základě výkonnosti, budou
tyto zkoumány z pohledu soutěžního práva, a to i přesto, že stejného cíle, tj. blokování
nebo zpožďování vstupu generik, by mohlo být dosaženo i legálními prostředky.250
Zneužití dominantního postavení pak Komise shledala v jediné a trvající vylučovací
strategii aplikované Servier, která se skládala z vykupování technologií konkurence a
uzavírání patentových dohod o narovnání, a jejímž cílem bylo odstranit nejbližší zdroje
konkurence.251 Zneužívající povahu této strategie Komise viděla v kontextu širší
strategie zaměřené na omezování vstupu generik, která obsahovala vytvoření
patentového trsu a dále snahy Servier o zvýšení standardu kvality pro perindopril v
Evropském lékopisu, kterého by generické společnosti těžko dosahovaly.252 I když tyto
praktiky samy o sobě nevedly k uzavření trhu, napomohly Komisi v posouzení
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celkového jednání Servier, a dále ke zjištění, proč je hospodářská soutěž ze strany
generik ohledně perindoprilu tolik omezená.253
Proti rozhodnutí Komise podal Servier žalobu k Tribunálu, o které zatím nebylo
rozhodnuto.254

4.4.1 Praktický dopad na patentové a jiné strategie
Zneužití dominantního postavení v daném případě Komise shledala, když spojila
dohromady několik aktivit Servier, a to konkrétně uzavíraní patentových dohod o
narovnání a pořizování konkurenčních technologií, to vše pak v kontextu využívání
jiných patentových strategií. Hull a Clancy tento přístup Komise kritizují, protože se
nejeví konzistentní s tvrzením, že strategické využívání patentů je obecně v pořádku v
případě ochrany obchodních zájmů podniku v rámci hospodářské soutěže na základě
výkonnosti. Naopak se zdá, že bude snadnější shledat určité jednání jako zneužívající,
pokud bude provedeno v kontextu zcela legitimního strategického využívání práv
duševního vlastnictví zaměřeného na obranu před generickou konkurencí.255
Ohledně uzavírání patentových dohod o narovnání Komise ukazuje, že tyto dohody
nemusí být hodnoceny pouze z pohledu jejich souladu s článkem 101 SFEU, ale
zároveň může jejich uzavírání představovat i zneužití dominantního postavení. V daném
případě to byla právě série uzavírání patentových dohod o narovnání, která
představovala zneužívající jednání.
Je ovšem politováníhodné, že se Komise vyhnula posouzení souladu těch patentových
strategií, které představovaly širší rámec pro „jedinou a trvající vylučovací strategii”
Servier, s pravidly hospodářské soutěže, především pak vytvořeného patentového trsu.
Z rozhodnutí Komise vyplynulo, že v daném případě byl patentový trs vytvořen
prokazatelně za účelem ochrany a udržení výhradního postavení na trhu a potlačování
hospodářské soutěže zpožďováním či úplným zablokováním vstupu generik, avšak
otázku jeho legality Komise neadresovala a pouze lakonicky ohledně patentových
strategií užívaných Servier konstatovala, že její „rozhodnutí nekvalifikuje každou z
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těchto praktik jako protiprávní, ale že všechny jsou součástí celkové a komplexní
strategie Servier proti generickým společnostem”256. Zda je tak patentový trs považován
za legitimní strategické využívání patentů a patentového systému, zůstává stále
nevyjasněné.
V neposlední řadě Komise v případě Servier opět potvrdila svůj přístup k úzkému
vymezování relevantního výrobkového trhu ve farmaceutickém sektoru, když v daném
případě usoudila, že relevantní trh představuje pouze molekula perindoprilu a vyloučila
z něj jiné způsoby léčby vysokého krevního tlaku.257

4.5

Dílčí závěr

Z výše uvedeného je zřejmé, že i přesto, že od šetření ve farmaceutickém sektoru
uplynulo již téměř celé desetiletí, nejsme o moc blíže k jasné odpovědi na otázku, které
z využívaných patentových a jiných strategií, které jsou legitimní dle jiných právních
předpisů, jsou v pořádku i dle pravidel hospodářské soutěže.
Uvedené patentové strategie zaměřené na zpožďování nebo úplné zabránění vstupu
konkurenčních léčiv na trh byly v této kapitole zkoumány z pohledu článku 102 SFEU.
Prvním krokem v posouzení případného porušení tohoto článku je zjištění, zda je
příslušný podnik využívající patentové strategie v dominantním postavení, neboť pouze
jednání podniku v dominantní postavení může být shledáno jako porušující článek 102
SFEU. V této souvislosti tak bylo zjištěno, že Komise přistupuje k velmi úzkému
vymezování relevantního výrobkového trhu ve farmaceutickém sektoru, čímž si otvírá
cestu pro případné konstatování, že určité jednání – patentová nebo jiná strategie - může
představovat zneužití dominantního postavení. Z judikatury vyplývá, že podnik v
dominantním postavení má zvláštní odpovědnost chovat se takovým způsobem, aby
nenarušoval existující hospodářskou soutěž, avšak i takový podnik může chránit své
obchodní zájmy. Ochrana jeho obchodních zájmů však nesmí přesáhnout rámec
hospodářské soutěže na základě výkonnosti, protože pak se bude jednat o protiprávní
jednání. Zásadní je pak tedy otázka, co ještě spadá do hospodářské soutěže na základě
výkonnosti a co již ne. Bohužel, dosavadní judikatura SDEU, ani rozhodovací praxe
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Komise tuto otázku s ohledem na uvedené patentové a jiné strategie zatím příliš
nevyjasňují.
V případu AstraZeneca Soudní dvůr sice vyložil pojem „hospodářská soutěž na základě
výkonnosti” v kontextu strategií zaměřených na zabránění vstupu generik na trh či
vyloučení paralelních dovozů, a to poměrně úzce, avšak pouze s ohledem na faktický
skutkový stav.258 Rozhodnutí tak tedy těžko může v tomto směru sloužit jako obecný
návod pro posouzení, kdy patentové a jiné strategie již přesahují hospodářskou soutěž
na základě výkonnosti a porušují tak článek 102 SFEU.259 Vágní koncept hospodářské
soutěže na základě výkonnosti ovšem také poskytuje soutěžním orgánům široký
manévrovací prostor, pokud jde o postihování chování podniků, které příslušný orgán
považuje, ať už správně nebo ne, za protisoutěžní260, což rozhodně nepřispívá k právní
jistotě farmaceutických společností při aplikaci patentových či jiných strategií na
obranu před konkurencí.
V této souvislosti pak z rozhodnutí AstraZeneca jasně vyplynulo, že i zcela legální
postup podniku může vést ke zneužití dominantního postavení, a to především pak v
kontextu úmyslu zabránit konkurentům ve vstupu na trh. I přesto, že zneužití
dominantního postavení je objektivním konceptem, zdá se, že v případě tohoto druhu
strategií hraje úmysl podniku, který takové strategie aplikuje, poměrně zásadní roli.
Toto bylo v podstatě potvrzeno i v rozhodnutí Servier, kde zneužití dominantního
postavení bylo shledáno právě s ohledem na dlouhodobé využívání různých strategií,
které měly zabránit vstupu generických léčiv na trh, a to i přesto, že protiprávnost
jednotlivých praktik tvořících tento širší rámec nebyla zkoumána. Přisuzování velkého
významu úmyslu podniku při zjišťování zneužití se ovšem nezdá jako zrovna vhodné
řešení, když záměr vyhrát hospodářskou soutěž a zbavit se konkurence je logicky
vlastní všem soutěžitelům na trhu, a tak je relevance úmyslu podniku při posuzování
protisoutěžního chování minimálně dost pochybná.
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Z výše uvedeného tak můžeme dovodit, že patentové a jiné strategie identifikované
Komisí v Závěrečné zprávě jako potenciálně problematické z pohledu soutěžního práva
skutečně mohou být v rozporu se soutěžním právem EU, avšak konkrétní pravidla,
podle kterých by se dalo určit, kdy tomu tak bude určitě, doposud neexistují. Specifické
okolnosti každého individuálního případu tak musí být vždy zhodnoceny, neboť právě
ty budou určovat, kde je hranice mezi jednáním, které je v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a které je již překračuje.
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5

Patentové dohody o narovnání

V předchozí kapitole byly stručně představeny některé ze strategií, které farmaceutické
společnosti využívají pro zpomalování vstupu konkurenčních léčiv na trh, z nichž jako
jednu z nejproblémovějších z pohledu pravidel hospodářské soutěže Komise
identifikovala praktiku uzavírání patentových dohod o narovnání, především pak těch,
které jsou motivované sdílením zisků prostřednictvím plateb vývojových společností
generickým společnostem na úkor pacientů a veřejných zdravotnických systémů.261
Tato kapitola se tak bude podrobněji věnovat těmto dohodám a podmínkám, za jakých
představují porušení článku 101 SFEU, a to zejména ve světle klíčového rozhodnutí
Tribunálu v Lundbeck, které je prvním případem, kdy Tribunál rozhodl o patentových
dohodách o narovnání obsahujících zpětné platby, tzv. reverse payment settlements262
nebo také pay-for-delay settlements.

5.1

Typy patentových dohod o narovnání a jejich monitorování

V Závěrečné zprávě Komise zařadila patentové dohody o narovnání do tzv. sady
nástrojů a opatření, které využívají vývojové společnosti v reakci na očekávaný vstup
generické konkurence na trh.263 Patentovými dohodami o narovnání se rozumí obchodní
dohody, kterými se narovnávají probíhající či potenciální spory v patentových
záležitostech a kde dosud nebylo vydáno konečné rozhodnutí soudu. Každá taková
dohoda je individuální, neboť se samozřejmě odvíjí od daného skutkového stavu a pak
také od vyjednávacích pozic zúčastněných stran, přesto je ale možné identifikovat určité
prvky, které se v tomto typu dohod obvykle vyskytují.264 Komise tak rozdělila
uzavírané patentové dohody o narovnání do následujících kategorií na základě dvou
hlavních kritérií. Prvním z těchto kritérií je, zda dohoda obsahuje omezení vstupu
generické společnosti s jejím produktem na dohodou vymezený trh. Druhým kritériem
potom je, zda dohoda, která obsahuje ujednání o omezení vstupu generika na trh,
obsahuje také ujednání o převodu určité hodnoty ze strany vývojové společnosti na
generickou.265 I přesto, že Komise uznává, že uzavření dohody o narovnání je naprosto
261
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legitimním způsobem ukončení sporu, neboť pokračování v soudním řízení či ve sporu
může být velmi nákladné jak finančně, tak časově, a zároveň i riskantní s ohledem na
nejistý výsledek, z pohledu soutěžního práva mohou být některé patentové dohody o
narovnání problematické.

5.1.1 Dohody nelimitující vstup generických léčiv na trh (Typ A)
Jako dohody typu A byly v Závěrečné zprávě kategorizovány dohody, které nikterak
nelimitují vstup generik na trh. Tento typ dohod by tak z hlediska pravidel hospodářské
soutěže neměl vyvolávat žádné problémy, neboť umožňuje, aby generická společnost
vstoupila na trh se svým produktem bez jakéhokoli časového omezení.266

5.1.2 Dohody limitující vstup generických léčiv na trh (Typ B)
Druhým typem uzavíraných dohod jsou dohody, které omezují vstup generické
konkurence na trh, tzv. dohody typu B. Takového omezení lze docílit různými způsoby.
Nejklasičtějším případem dohody typu B je patentová dohoda o narovnání, která
obsahuje ujednání, ve kterém je explicitně vyjádřeno, že generická společnost uznává
platnost patentu vývojové společnosti a že se zavazuje zdržet se vstupu na trh, dokud
platnost patentu neskončí. Nicméně i dohody, ve kterých se vývojová společnost
zavazuje k poskytnutí licence generickému výrobci, čímž mu umožňuje vstoupit na trh,
jsou považovány za dohody limitující vstup generických léčiv na trh. Důvodem pro tuto
kategorizaci je skutečnost, že generická společnost nemůže na trh vstoupit sama o sobě,
ale potřebuje k tomu dohodu s vývojovou společností, což znamená, že vstup generik je
částečně nebo dokonce úplně pod kontrolou vývojové společnosti. To samé pak platí i
pro patentové dohody o narovnání, ve kterých se strany dohodnou, že se generická
společnost stane distributorem léku vývojové společnosti nebo že generická společnost
bude odebírat aktivní farmaceutickou substanci od vývojové společnosti.267
Dohody typu B se následně dále dělí podle toho, zda obsahují ujednání o převodu
hodnoty (např. platby) ze strany vývojové společnosti na generickou společnost.
•

Bez převodu hodnoty (Typ B.I)

Pro dohody, které sice limitují vstup generických léčiv na trh, ale nedochází při nich k
převodu hodnoty, platí to samé z hlediska soutěžního práva jako pro dohody typu A, tj.
266
267
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neměly by být problematické. Ovšem i tyto dohody mohou přitáhnout pozornost orgánů
na ochranu hospodářské soutěže, a to pak především ty dohody, které buď přesahují
exkluzivní rozsah patentu, nebo jsou uzavřeny ohledně patentu, o kterém jeho vlastník
(nebo dokonce obě strany) ví, že nesplňuje kritéria patentovatelnosti, např. v situaci,
kdy byl patent udělen na základě neúplných nebo zavádějících informací.268
•

S převodem hodnoty (Typ B.II)

Největší riziko konfliktu s pravidly hospodářské soutěže pak logicky přináší tento typ
dohod, tedy dohody, které omezují vstup generických léčiv na trh a zároveň obsahují
ujednání o převodu hodnoty ze strany vývojové společnosti na generickou.269 To však v
žádném případě neznamená, že by všechny dohody, které spadnou do této kategorie,
byly a priori v rozporu se soutěžním právem EU. Něco takového musí být vždy
rozhodnuto v závislosti na okolnostech individuálního případu.
Jako jsou různé způsoby limitace vstupu generik, stejně tak má převod hodnoty různé
formy. Nejjednodušší formou převodu hodnoty jsou potom přímé převody peněz
generické společnosti (např. ve formě paušálních plateb). Tyto převody peněz můžou
mít také formu kompenzace za náklady soudního řízení a jiné výlohy, které generické
společnosti vznikly v souvislosti s patentovým sporem, nebo se může jednat i o
odkoupení produktu generické společnosti. Mezi další způsoby převodu hodnoty patří
dohody o distribuci, kde se generická společnost stane distributorem produktu vývojové
společnosti, nebo dohody, kterými vývojové společnosti umožní generické společnosti
vstoupit na trh před vypršením patentové ochrany originálního léku v jiné geografické
oblasti či s jiným produktem. Za převod hodnoty se pak může dále považovat i udělení
licence generické společnosti. Vždy bude záležet na konkrétních podmínkách dané
licenční dohody k určení, zda se jedná o převod hodnoty, neboť licence může být
udělena např. jako výlučná nebo bezplatná, případně může být omezena na určitou
geografickou oblast či může limitovat množství určitého produktu, které generická
společnost může prodávat atd.270
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5.1.3 Monitoring dohod
V reakci na potenciální protisoutěžní účinky patentových dohod o narovnání zahájila
Komise v lednu roku 2010 monitorování patentových dohod o narovnání ve
farmaceutickém sektoru. Farmaceutické společnosti tak poskytují Komisí kopie
patentových dohod o narovnání, které uzavřely během příslušného časového období
včetně kopií dalších dohod s těmito souvisejícími. Účelem tohoto monitorování je lepší
porozumění používání tohoto typu dohod v EHP a identifikace těch patentových dohod
o narovnání, které zpožďují vstup generik na trh k újmě evropských spotřebitelů a jsou
v možném rozporu se soutěžními pravidly EU.271 Komise doposud zveřejnila osm zpráv
shrnujících monitorování patentových dohod za určitá časová období. Poslední osmá
zpráva byla zveřejněna dne 9. března 2018 a pokrývá období od ledna do prosince roku
2016 (Osmá zpráva).
V podstatě stejně jako všechny předchozí zprávy Komise o monitorování patentových
dohod o narovnání i Osmá zpráva používá stejný jazyk i strukturu, kdy na začátku jsou
vymezeny základní kategorie patentových dohod o narovnání (shodně s kategorizací v
Závěrečné zprávě), dále poskytuje základní přehled patentových dohod o narovnání,
které farmaceutické společnosti předložily Komisi za příslušný rok, a následně
analyzuje základní charakteristické rysy těchto dohod v rámci kategorií, do kterých jsou
zařazeny.
Někteří autoři kritizují Komisi za to, že patentové dohody o narovnání třídí do kategorií,
které klasifikují stupně rizika jejich možného rozporu se soutěžními pravidly, přičemž
tyto kategorie poskytují jen velmi málo užitečných informací k posouzení případného
porušení pravidel hospodářské soutěže a mohou tak mít negativní vliv na uzavírání
patentových dohod o narovnání, které by jinak mohly vést například k dřívějšímu
vstupu generik.272 Tyto kategorie navíc mají svůj původ v Závěrečné zprávě, kde
Komise několikrát zdůraznila, že v žádném případě neposuzuje soulad takových dohod
se soutěžními pravidly.273 Nicméně navzdory obavám, že tento přístup Komise povede
k omezení uzavírání patentových dohod o narovnání, Osmá zpráva dokazuje, že
farmaceutické společnosti i nadále pokračují v ukončování jejich patentových sporů
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prostřednictvím dohod o narovnání.274 Zároveň z Osmé zprávy vyplývá, že počet dohod
typu B.II, které jsou dle Komise nejvíce rizikové, se trvale snižuje.275 Zdá se tedy, že
většina patentových sporů je nyní řešena prostřednictvím dohod, které nejsou z pohledu
soutěžního práva a priori tak problematické. Zároveň je ale třeba pamatovat na to, že
monitorovací zprávy neposkytují žádné informace o počtech probíhajících soudních
řízení či sporů ohledně patentů, takže nelze s jistotou tvrdit, že patentové spory jsou
nyní spíše ukončovány prostřednictvím dohod, které Komise nepovažuje na první
pohled za problematické, či zda celkový pokles v počtu dle Komise problematických
dohod je důsledkem menšího počtu probíhajících sporů nebo také nejistoty
farmaceutických společností v otázce pravidel uzavírání patentových dohod o
narovnání, především těch obsahujících převody hodnoty, které jsou občas jedinou
reálnou možností jak dosáhnout určitého kompromisu s protistranou.
Otázka souladu patentových dohod o narovnání, nejvíce pak těch typu B.II, s pravidly
hospodářské soutěže tak zůstává i přes pravidelné monitorování nadále otevřena, neboť
Komise doposud neposkytla žádná jasná vodítka v tomto směru. Od vydání Závěrečné
zprávy uskutečnila v tomto ohledu Komise několik šetření, při nichž shledala porušení
článku 101 SFEU, a to uzavíráním patentových dohod o narovnání typu reverse
payment settlements276. Zatím jediné rozhodnutí SDEU ohledně tohoto typu dohod je
rozhodnutí v případu Lundbeck, kde Tribunál potvrdil rozhodnutí Komise. Tomuto
případu se bude věnovat následující podkapitola.

5.2

Lundbeck

Dánská inovativní společnost Lundbeck vyvinula komerčně velmi úspěšný lék proti
depresím, který obsahoval účinnou léčivou látku citalopram, jehož životní cyklus se
blížil ke konci v roce 2002. Poté, co skončila patentová ochrana samotné molekuly
citalopramu (tj. primární patent) a zbývající sekundární patenty na proces výroby
poskytovaly jen omezenou ochranu, generické společnosti byly v dobré výchozí pozici
pro vstup na trh, přičemž některé z nich již započaly s přípravami. V reakci na toto
uzavřel Lundbeck s několika generickými společnostmi sérii dohod, jež obsahovaly
ujednání, že generické společnosti neuvedou na trh svá generika, dokud neskončí
274
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patentová ochrana léku společnosti Lundbeck, výměnou za značné platby ze strany
Lundbeck, které byly ekvivalentní ziskům, které by generické společnosti generovaly,
kdyby uvedly svá generika na trh, a další pobídky jako bylo například vykoupení zásob
generického léčivého přípravku (pro jeho následnou likvidaci) či zaručený zisk z
uzavřené distribuční dohody. Než však došlo k uzavření těchto dohod, domáhal se
Lundbeck v soudních řízeních rozhodnutí, že příslušné generické společnosti porušují
některý z jeho patentů procesu výroby, zatímco generické společnosti naopak u soudů
usilovaly o prohlášení, že patenty společnosti Lundbeck neporušují, případně o jejich
zneplatnění. Všechny z dohod byly uzavřeny předtím, než soud vydal jakékoli
rozhodnutí v daných věcech s tím, že jedna z dohod byla dokonce uzavřena ještě
předtím, než vůbec bylo soudní řízení zahájeno. Z vyšetřování, především pak z
interních dokumentů Lundbeck, vyplynulo, že uvedené patentové dohody o narovnání
byly součástí strategie Lundbeck zaměřené na zpoždění vstupu generik na trh, a Komise
tak rozhodla, že tyto dohody představují omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu
a uložila společnosti Lundbeck a zúčastněným generickým společnostem pokuty v
celkové výši cca 145 mil. EUR.277 Komisař Almunia se v tiskové zprávě doprovázející
rozhodnutí Komise vyjádřil v tom smyslu, že je naprosto nepřijatelné, aby společnost
platila svým konkurentům, aby je udržela mimo trh, a pay-for-delay dohody tak
představují závažné porušení soutěžního práva EU.278
Lundbeck podal k Tribunálu žalobu, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí Komise,
Tribunál však rozhodnutí Komise v celém rozsahu potvrdil. Vzhledem k tomu, že se
jedná o první rozhodnutí o reverse payment settlements v rámci EU, poskytuje toto
rozhodnutí určitý náhled na to, jakým způsobem se bude k těmto dohodám v budoucnu
přistupovat, zároveň však v některých aspektech přináší více nejistoty a pochybností,
především pak v otázkách potenciální konkurence a omezování hospodářské soutěže z
hlediska účelu.

5.2.1 Potenciální konkurence
V první řadě bylo třeba posoudit, zda generické společnosti skutečně představovaly pro
Lundbeck alespoň potenciální konkurenci, tj. zda v případě neexistence dohody mohly
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generické společnosti skutečně vstoupit na trh.279 Lundbeck argumentoval, že generické
společnosti nemohly být ani potenciálními konkurenty, neboť ke vstupu na trh by
musely porušit patent Lundbeck, který musí být považován za platný, dokud není
příslušným orgánem nebo soudem výslovně zrušen nebo prohlášen za neplatný.
Výlučná práva jako jsou patenty tak brání vstupu na trh, což vede k tomu, že na
takovém trhu nemůže existovat legální hospodářská soutěž, kterou chrání článek 101
SFEU.280 Tento argument byl Tribunálem odmítnut, když konstatoval, že patenty na
procesy výroby společnosti Lundbeck nebyly nepřekonatelnou překážkou pro generické
společnosti, které již v době uzavření předmětných dohod uskutečnily značné investice
pro vstup na trh.281 Domněnka platnosti patentu se nemůže zároveň rovnat domněnce,
že se generické společnosti uvedením svých produktů na trh dopouštějí porušení patentu
vlastníka.282 Tribunál jasně potvrdil, že uvedení generik na trh v situaci, kdy existuje
riziko, že tato generika porušují patenty původního léčiva, není samo o sobě protiprávní,
protože generická společnost může v případném sporu o porušení či platnost patentu
zvítězit. V daném případě měl i samotný Lundbeck pochybnosti o tom, zda by byl v
případě soudního řízení úspěšný.283 Tedy i možnost tohoto rizikového uvedení generika
na trh představuje výraz potenciální hospodářské soutěže. Skutečné a konkrétní
možnosti svého vstupu na trh generické společnosti dle Tribunálu prokázaly tím, že
uskutečnily značné investice za účelem svého vstupu na trh a dále, že získaly či se
snažily získat registrace pro svá generika.284 Generické společnosti tak byly vnímány
jako potenciální hrozba pro Lundbeck, neboť na něj vykonávaly konkurenční tlak ještě
předtím, než vůbec uvedly své produkty na trh.285 V každém případě už samotná
skutečnost, že se Lundbeck rozhodl s generickými společnostmi uzavřít předmětné
dohody, aby oddálil jejich vstup na trh, je důkazem toho, že je Lundbeck rozhodně
vnímal jako hrozbu.286
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Zdá se, že se tak Tribunál i Komise odklonily od svého dřívějšího přístupu k otázce
potenciální konkurence.287 Například v případě rozhodnutí o spojení Teva/Cephalon,
nebyly generické společnosti považovány za soutěžitele vzhledem k probíhajícímu
soudnímu řízení ohledně patentu, protože jejich vstup na trh nemohl být zaručen jako
„udržitelný“ v důsledku rizika porušení patentu.288 Podobně pak dle Pokynů o použití
článku 101 SFEU na dohody o převodu technologií může existující patent sloužit jako
bariéra vstupu na trh. Pokud tedy podnik nemůže vstoupit na trh, aniž by porušil patent
jiného, nejedná se o potenciálního soutěžitele.289 Nicméně v Lundbeck nebyly patenty
společnosti Lundbeck považovány za překážku vstupu na trh, z čehož vyplývá, že
potenciální hospodářská soutěž může existovat i před skončením patentové ochrany, jak
bylo ostatně již potvrzeno Soudním dvorem v AstraZeneca.290 Ačkoli se v této
souvislosti může tedy zdát domněnka platnosti patentu jako naprosto bezvýznamná,
zůstává faktem, že síla nebo slabost patentu je stále relevantní. Slabost patentu totiž
může být snadno prokázána právě na základě výše plateb generickým společnostem za
účelem zabránění případnému soudnímu sporu o platnost patentu, neboť velké zpětné
platby budou zjevně v rozporu s tvrzením a vírou vlastníka patentu, že jeho patent by
obstál před soudem.291
Z rozhodnutí Tribunálu nicméně vyplývá poměrně nízká hranice pro konstatování
existence potenciální hospodářské soutěže, a to když se zdá, že stačí, aby generická
společnost zahájila přípravy pro vstup na trh, aby byla považována za potenciálního
soutěžitele, aniž by se přihlíželo k tomu, zda je skutečně připravena ke vstupu na trh či
zda jí k tomu nebrání další překážky. Existence patentu pak takovou potenciální
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hospodářskou soutěž nevyloučí, protože generická společnost bude mít vždy určitou
šanci v daném soudním sporu o patent zvítězit.292

5.2.2 Omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu
Tribunál potvrdil závěry Komise, že předmětné patentové dohody o narovnání
obsahující zpětně platby představovaly omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu, a
tak tedy nebylo nutné zkoumat jejich účinky na hospodářskou soutěž. Zároveň však
připustil, že zpětné platby v patentových dohodách o narovnání nemusí vždy
představovat omezení z hlediska účelu, zejména pak pokud zpětná platba (i) souvisí se
sílou patentu, jak je vnímána oběma stranami, (ii) je nutná pro nalezení přijatelného a
legitimního řešení pro obě strany a (iii) není doprovázena omezeními, jejichž cílem je
zbrzdit vstup generik.293
Proti posouzení, že předmětné dohody v daném případě omezují hospodářskou soutěž
již svým účelem, argumentoval Lundbeck kritériem působnosti patentu, které by mělo
být aplikováno při posuzování patentových dohod o narovnání dle článku 101 SFEU.
Dle tohoto kritéria by se na dohody obsahující omezení, která odpovídají omezením,
která jsou výkonem práv z patentu přiznána jeho vlastníku, článek 101 SFEU
nevztahoval.294 Tribunál aplikaci tohoto kritéria odmítl, neboť kritérium působnosti
patentu (i) vede k domněnce, že generikum porušuje patent vývojové společnosti a
umožňuje tedy vyloučení takového generika z trhu, aniž by bylo rozhodnuto, zda
skutečně dochází k porušování patentu, a dále (ii) vychází z domněnky, že jakýkoli
patent před soudem obstojí, pokud bude napadena jeho platnost. Kritérium působnosti
patentu tak spočívá v subjektivním posouzení působnosti a platnosti patentu jeho
vlastníkem, které se nemusí nutně shodovat se stanoviskem soudu či jiného příslušného
orgánu.295 Dále shodně s Nejvyšším soudem Spojených státu amerických Tribunál
uvádí, že odpověď na otázku, zda omezení je nebo není v působnosti patentu, může
vyplynout pouze po přezkoumání rozsahu daného patentu a nemůže se jednat o výchozí
bod takové analýzy.296
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V daném případě navíc omezení obsažená v dohodách, která by potenciálně ještě
spadala do působnosti patentu, přesáhla zvláštní předmět ochrany, který sice obsahuje
právo bránit se proti porušování patentu, ale neobsahuje právo uzavírat dohody, na
základě kterých dochází k uplácení potenciálních a skutečných soutěžitelů za účelem
zabránění jejich vstupu na trh.297
Jak je uvedeno výše, zpětné platby za určitých podmínek nemusí znamenat, že dohoda
bude z pohledu soutěžního práva problematická. Nicméně pokud jsou takové zpětné
platby kombinované s vyloučením soutěžitelů z trhu nebo s omezením jejich motivace
vstoupit na trh se svými generiky, je na místě domnívat se, že takové omezení
nevyplynulo z posouzení síly patentu, ale je způsobeno právě těmito platbami, čímž
dochází k uplácení konkurence.298 V takových případech lze z výše zpětné platby určit,
zda byl patent v okamžiku uzavření dohody vnímán jako silný nebo slabý, a zda
vývojová společnost skutečně věřila, že by v případném soudním sporu uspěla.299 Byla
to pak nepřiměřená povaha zpětných plateb ve spojení s dalšími faktory jako byla (i)
skutečnost, že výše zpětných plateb odpovídala očekávanému zisku generických
společností v případě jejich vstupu na trh, (ii) neexistence ujednání, které by
umožňovalo generickým společnostem vstoupit na trh po skončení účinnosti dohod,
aniž by musely mít obavy, že je bude Lundbeck žalovat pro porušení práv, a dále (iii)
skutečnost, že dohody obsahovaly omezení nad rámec působnosti patentu, která vedla
Komisi i Tribunál k rozhodnutí, že dané dohody měly jako účel omezení hospodářské
soutěže ve smyslu článku 101 odst. 1 SFEU.300
Tribunál odmítl argument Lundbeck ohledně „asymetrie rizika”, které nesou generické
a vývojové společnosti v případě soudního sporu o patent, jako základ pro posouzení
přiměřenosti zpětných plateb. V případě soudního sporu může vývojová společnost
ztratit mnohem více než generická společnost, protože i když bude nakonec rozhodnuto
ve prospěch vývojové společnosti, tj. že generická společnost porušila její patent
uvedením svých produktů na trh, může dojít z důvodu rozdílu v cenách mezi
originálními léky a generiky k nevratnému snížení cen. Uzavřením dohod tak dochází k
umělému zachování vyšších cen na úkor pacientů a zdravotnických systémů, k čemuž
297
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by ani v případě úspěchu v proběhnuvším soudním sporu nedošlo. Takový výsledek je
tedy zjevně v rozporu s cíli soutěžního práva EU, které má chránit spotřebitele před
neodůvodněným zvýšením cen v důsledku koluze mezi soutěžiteli.301 Předmětné
dohody jsou tedy srovnatelné s dohodami o vyloučení z trhu, které jsou považovány za
nejzávažnější omezení hospodářské soutěže, neboť vyloučení konkurentů z trhu je
extrémním způsobem rozdělení trhu a omezení výroby.302
I přes výše uvedené se však nabízí otázka, zda Tribunál dostatečně posoudil
hospodářský a právní kontext těchto dohod. Patentové spory často probíhají zároveň
v několika členských státech a vzhledem k rozdílným národním systémům jsou jejich
výsledky nejisté, a proto je logické, že farmaceutické společnosti chtějí své spory raději
ukončit uzavřením dohody o narovnání, a to i za cenu souhlasu s převodem významné
hodnoty, která nemusí nutně znamenat uplácení konkurence. Ze samotného charakteru
dohod o narovnání vyplývá, že určité ústupky musí být provedeny na obou stranách.303
Posouzení patentových dohod o narovnání se zpětnými platbami jako omezení
hospodářské soutěže z hlediska účelu se pak zdá být v rozporu s rozhodnutím Soudního
dvora v Cartes Bancaires. Dle Cartes Bancaires by se koncept omezení hospodářské
soutěže z hlediska účelu měl interpretovat spíše restriktivně, především pak s ohledem
na nové typy praktik, a jen na určité druhy koordinace mezi podniky, které vykazují
dostatečný stupeň škodlivosti ve vztahu k hospodářské soutěži, aby bylo možné mít za
to, že přezkum jejich účinků není nutný; jinak by Komise byla zbavena povinnosti
prokázat konkrétní účinky na trh v případě dohod, o kterých není prokázáno, že škodí
normálnímu fungování hospodářské soutěže svou samotnou povahou.304 Cartes
Bancaires dále potvrzuje, že zásadním kritériem pro konstatování omezení z hlediska
účelu je skutečnost, že koordinace sama o sobě vykazuje vysoký stupeň škodlivosti pro
hospodářskou soutěž, a v případu Lundbeck byly dohody uzavřeny jen mezi
potenciálními soutěžiteli (zda se vůbec jednalo o potenciální soutěžitele je v daném
případě navíc také sporné). V tomto ohledu by se tedy analýza skutečných účinků
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patentových dohod o narovnání se zpětnými platbami na hospodářskou soutěž byla
namístě.
K tomu je pak dále sporné, zda vůbec v Lundbeck uzavřené patentové dohody o
narovnání by měly představovat omezení hospodářské soutěže již ze své povahy, tedy
z hlediska účelu, když z předložených důkazů nevyplývalo, že by Lundbeck byl
v probíhajících sporech zcela určitě neúspěšný, ale pouze to, že Lundbeck měl jisté
pochybnosti o tom, zda by uspěl.
S tím souvisí i kritika ze strany Batchelora a spol. ohledně prohlášení Tribunálu, že v
případě pochybností o platnosti či porušení patentu by mělo soudní řízení proběhnout až
do konce, což lze považovat za velmi nešťastný přístup, který reflektuje mylné
představy Tribunálu o patentovém systému a dále o obchodním tlaku vyvíjeném na
farmaceutické společnosti.305

5.2.3 Praktický dopad na patentové dohody o narovnání
Z rozhodnutí Lundbeck tak vyplynulo, že patentové dohody o narovnání, na základě
kterých vývojové společnosti platí generickým společnostem neúměrně vysoké částky
výměnou za jejich zdržení se vstupu na trh, budou rozhodně důkladně zkoumány
soutěžními orgány, neboť mohou představovat omezování hospodářské soutěže z
hlediska účelu. A i přesto, že v daném případě Tribunál rozhodl, že uzavřené patentové
dohody představují omezení hospodářské soutěže již svým účelem, zároveň konstatoval,
že ne všechny patentové dohody o narovnání, které obsahují ujednání o zpětných
platbách, budou zakázané článkem 101 SFEU. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že
Komisi toto rozhodnutí otevřelo vrátka pro sankcionování protisoutěžních dohod o
narovnání ve farmaceutickém sektoru, aniž by musela podrobně analyzovat trh za
účelem prokázání jejich protisoutěžních účinků.306
Pokud jde o konkrétní jasný návod ohledně toho, co si farmaceutické společnosti mohou
dovolit ujednat ve svých patentových dohodách o narovnání obsahujících zpětné platby,
aniž by čelily možnému porušení pravidel hospodářské soutěže, ten bohužel Lundbeck
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neposkytl. Přesto lze v rozhodnutí vysledovat určité náznaky, kdy bude moci být
dohoda považována za přijatelnou z pohledu soutěžního práva. Rozhodné v tomto
směru budou následující skutečnosti: (i) zda dohoda představuje účinné ukončení
patentového sporu, (ii) zda dohody bylo dosaženo po zvážení všech okolností případu,
zejména síly patentu, přičemž asymetrie rizik nebyla rozhodujícím faktorem, (iii) zda
omezení obsažená v dohodě nepřesahují rámec omezení vyplývajících z patentu, (iv)
zda jsou platby přiměřené a určené dle nákladů případného soudního sporu a rizik obou
stran, nikoli dle očekávaných zisků v případě vstupu generického výrobce na trh, (v)
zda dohoda obsahuje klauzule umožňující bezpečný vstup generik na trh po skončení
její platnosti, (vi) zda existuje rozhodnutí soudu o platnosti patentu, a (vii) zda interní
dokumenty neobsahují důkazy o vylučovacím účelu dohody. Čím více takových faktorů
bude přítomno, tím větší je šance, že taková patentová dohoda o narovnání obsahující
zpětné platby nebude zakázána článkem 101 SFEU.
Kromě výše uvedeného se zdá, že soutěžní orgány budou považovat trh za v podstatě
otevřený generické konkurenci již po skončení patentové ochrany aktivní farmaceutické
substance, aniž by braly v úvahu právní, faktické či obchodní překážky vstupu na trh,
neboť patenty na proces výroby dle Komise ani Tribunálu nepředstavují překážku pro
vstup generika na trh.
Proti rozhodnutí Tribunálu podal Lundbeck a generické společnosti odvolání, o kterém
zatím Soudní dvůr nerozhodl. Očekává se, že odvolání se bude zabývat zejména
otázkami potenciální hospodářské soutěže a posouzení dohod jako omezení z hlediska
účelu, ve kterých Tribunál zaujal dle některých autorů poměrně kontroverzní postoj.307

5.3

Servier

Trochu odlišný přístup k patentovým dohodám o narovnání zvolila Komise v případu
Servier, kde se v současné době čeká, zda Tribunál její rozhodnutí potvrdí.
Po skončení primárního patentu byl perindopril chráněn pouze sekundárními patenty na
proces výroby či krystalickou formu, které poskytovaly pouze omezenou ochranu.
Generické společnosti napadaly tyto patenty před národními soudy, přičemž Servier v
reakci na tato soudní řízení s každou z příslušných generických společností, která měla
307

HULL a CLANCY, op. cit. sub. 255.

76

skutečnou šanci vstoupit na trh, uzavřel patentovou dohodu o narovnání, ve které se
generické společnosti zavázaly zdržet se vstupu na trh s konkurenčním produktem
výměnou za velké platby ze strany Servier. Servier tak získal jistotu, že generické
společnosti nebudou dále napadat jeho patenty před národními soudy a zároveň mu
nebudou konkurovat na příslušných trzích.
Stejně jako v Lundbeck Komise shledala, že uzavřené patentové dohody představovaly
omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu, avšak na rozdíl od Lundbeck
analyzovala i protisoutěžní účinky těchto dohod.
Komise aplikovala pro posouzení, zda předmětné dohody mají potenciál omezovat
hospodářskou soutěž již svým účelem, stejný test, jaký byl aplikován v Lundbeck, tj.
vzala v úvahu především následující: (i) zda byly generické společnosti pro Servier
alespoň potenciální konkurencí, (ii) zda se generické společnosti zavázaly omezit svoje
snahy vstoupit na jeden nebo více národních trhů v rámci EU se svými generiky po
dobu trvání dohod, a (iii) zda převod hodnot ze strany Servier na generické společnosti
měl významný vliv na motivaci generických společností pokračovat ve snahách vstoupit
na trh s generickým perindoprilem.308 Nad rámec těchto faktorů Komise dále zkoumala,
zda dohody neomezovaly možnosti Servier zahájit soudní řízení pro porušení
příslušných patentů v případě, že by generická po skončení platnosti dohody skutečně
vstoupila na trh, zda částky, které byly generickým společnostem vyplaceny,
odpovídaly očekávaným ziskům generických společností, pokud by vstoupily na trh a
zda povinnosti některých generických společností vyplývající z dohod přesahovaly
rámec toho, co by Servier mohl získat úspěšným prosazením svých patentů.309
U každé ze zkoumaných dohod pak Komise provedla analýzu jejích protisoutěžních
účinků, přičemž dospěla k závěru, že každá z dohod značně omezila potenciální
hospodářskou soutěž mezi Servier a generickými společnostmi, když zabránila
skutečným a konkrétním možnostem hospodářské soutěže mezi stranami stejně jako
bránila novým soutěžitelům, aby pronikli na relevantní trh a konkurovali podnikům,
které na daném relevantním trhu již byly přítomny. Dohody dále značně zvýšily
pravděpodobnost, že si Servier udrží svojí tržní sílu po delší časové období a

308
309

Rozhodnutí Komise ve věci Servier, op. cit. sub. 244, bod 1154.
Tamtéž, bod 1155.
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spotřebitelé tak přišli o výhody, které přináší uvedení generické konkurence na trh, tj.
výrazné snížení cen.310
Posouzení protisoutěžních účinků patentových dohod o narovnání v případu Servier se
jeví jako krok správným směrem ze strany Komise, neboť právě zařazení patentových
dohod o narovnání se zpětnými platbami do dohod představujících omezení
hospodářské soutěže z hlediska účelu bylo v případu Lundbeck kritizováno.311 Na rozdíl
od klasických tvrdých kartelů jako jsou dohody o fixaci cen, jejichž negativní vliv na
hospodářskou soutěž je celkem jasný a aplikace výjimky dle článku 101 odst. 3 SFEU
velmi nepravděpodobná, účinky patentových dohod o narovnání se zpětnými platbami
mohou být různé vzhledem k rozličnému charakteru jednotlivých dohod, a tak by jejich
konkrétní protisoutěžní účinky měly být prokázány.312 Zároveň je takový přístup v
souladu s rozhodnutím Soudního dvora v Cartes Bancaires.
Dalším odlišením od přístupu zvoleného v Lundbeck bylo rozhodnutí Komise o
porušení dominantního postavení v souvislosti s uzavíráním patentových dohod o
narovnání. Komise argumentovala v souladu s judikaturou SDEU, že článek 102 SFEU
může být aplikován souběžně s článkem 101 SFEU za předpokladu přítomnosti „dalšího
prvku”. V daném případě Servier uzavřel sérii patentových dohod o narovnání, které
měly významný jednostranný aspekt v tom ohledu, že Servier využil svoji tržní sílu k
tomu, aby tak přiměl několik generických společností k odstoupení od konkurování
Servier na trhu se svými generiky.313

5.4

Dílčí závěr

Je patrné, že Komise i po téměř deseti letech od vydání Závěrečné zprávy stále považuje
uzavírání

patentových

dohod

o

narovnání

za

nejvíce

rizikovou

praktiku

farmaceutických společností, důkazem čehož je pokračování v jejich pravidelném
monitorování. Z tohoto monitorování vyplývá, že počet dohod typu B.II, do kterých
spadají i reverse payment settlements, se snižuje. Zároveň se ale nabízí otázka, zda
310

Rozhodnutí Komise ve věci Servier, op. cit. sub. 244, body 1400, 1506, 1659, 1850, 2052.
např. HULL a CLANCY, op. cit. sub. 255, GERADIN, Damien, Douglas H. GINSBURG a Graham
SAFTY. Reverse Payment Patent Settlements in the European Union and the United States. George
Mason Legal Studies Research Paper No. LS 15-22; George Mason Law & Economics Research Paper
No. 15-38 [online]. 18.9.2015. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2662575
312
GERADIN, GINSBURG a SAFTY, op. cit. sub. 311, s. 22-23.
313
Rozhodnutí Komise ve věci Servier, op. cit. sub. 244, bod 2931.
311
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vzhledem ke kategorizaci dohod, na které Komise nadále trvá, nedochází zároveň
k omezení uzavírání i „bezpečných“ patentových dohod o narovnání spadajících pod
kategorii B. II, které by mohly vést ku prospěchu spotřebitelů, což úzce souvisí se
skutečností, že ani Komise, ani SDEU, doposud otázku legality patentových dohod o
narovnání obsahujících zpětné platby ve farmaceutickém sektoru dostatečně
nevyjasnily.
Z Lundbeck jasně vyplynulo, že patentové dohody o narovnání rozhodně nebudou
vyloučeny z aplikace pravidel hospodářské soutěže jen proto, že se týkají patentu a
jejich smyslem je řešení sporu o patent. V Lundbeck byly patentové dohody o narovnání
obsahující zpětné platby vyhodnoceny jako dohody omezující hospodářskou soutěž již
svým účelem s tím, že takové hodnocení se nemusí nutně vztahovat na všechny reverse
payment settlements. Z odůvodnění Tribunálu sice vyplynuly určité faktory, za jejichž
přítomnosti by neměla být patentová dohoda o narovnání obsahující zpětné platby
považována za protisoutěžní, avšak v žádném případě nelze hovořit o konkrétních
vodítkách pro uzavírání tohoto typu dohod bez rizika sankce ze strany soutěžních
orgánů. Rozhodnutí Lundbeck je navíc kritizováno pro svůj kontroverzní postoj ke
konceptu potenciální konkurence, kterým dochází k zeslabení role patentu a je
v rozporu s předchozími rozhodnutími Komise a Pokyny o použití článku 101 SFEU na
dohody o převodu technologií, a dále pro zařazení reverse payment settlements do
dohod omezujících hospodářskou soutěž z hlediska účelu, a to s ohledem na důkazní
břemeno Komise, která tak nemusí podrobně analyzovat trh pro prokázání jejich
protisoutěžních účinků. Je tedy otázkou, zda Soudní dvůr tento přístup do budoucna
potvrdí.
Rozhodnutí Servier v podstatě kopíruje přístup Lundbeck s tím rozdílem, že Komise
posoudila i protisoutěžní účinky zkoumaných dohod na trh, což se zdá být krokem
správným směrem vzhledem ke komplexní povaze patentových dohod o narovnání,
jakož i farmaceutického sektoru. Zásadní je pak pro farmaceutické společnosti
skutečnost, že uzavírání patentových dohod o narovnání může být také porušením
článku 102 SFEU v případě jejich dominantního postavení, a to především v kombinaci
s využíváním dalších strategií zaměřených na zabránění nebo zpoždění vstupu generik
na trh, které mohou být zcela legitimní.
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I přes výše uvedené zůstává ovšem otevřené, zda přístup aplikovaný v Lundbeck a
Servier bude i přes případné potvrzení314 těchto rozhodnutí Soudním dvorem použitelný
na patentové dohody o narovnání, které se budou týkat primárního patentu, především
tedy patentu na příslušnou léčivou látku. Patentové dohody o narovnání v obou
případech souvisely se sekundárními patenty příslušných farmaceutických společností,
které sice poskytují léčivu určitou ochranu, avšak teoreticky vždy existuje určitá
možnost je obejít (např. objevit nový způsob výroby).
Závěrem lze tedy shrnout, že farmaceutické společnosti budou muset být velmi opatrné
při řešení jejich patentových sporů cestou mimosoudních dohod o narovnání, především
budou-li tyto obsahovat převody hodnot generickým společnostem za účelem zpoždění
jejich vstupu na trh, neboť jasná pravidla pro tento typ patentových dohod Komise ani
SDEU doposud neposkytly.

314

Vyjasnění některých problematických otázek ohledně patentových dohod o narovnání se možná
dočkáme ještě před vydáním rozhodnutí Soudního dvora v případu Lundbeck (nebo rozhodnutí Tribunálu
v případu Servier), neboť dne 27.3.2018 podal Competition Appeal Tribunal (Spojené království Velké
Británie a Severního Irska) žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, která se týká (i) potenciální
konkurence mezi výrobcem originálního léčiva a výrobcem generika, (ii) posouzení dohody o narovnání
obsahující zpětné platby jako omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu, (iii) definice relevantního
trhu a (iv) otázky zneužití dominantního postavení uzavíráním dohod o narovnání, které obsahují zpětné
platby. (zdroj: Competition Appeal Tribunal – Home: Competition Appeal Tribunal - 1252/1/12/16
GlaxoSmithKline PLC [online] [cit. 2018-06-20]. Dostupné z:
http://www.catribunal.org.uk/237-9158/1252-1-12-16-GlaxoSmithKline-PLC.html)
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6

Závěr

Tato práce se zabývala třemi okruhy praktik farmaceutických společností, které mají
potenciál omezovat hospodářkou soutěž s léky v rámci EU, s cílem uvést čtenáře do této
problematiky a dále zhodnotit, zda jsou jasně určena pravidla pro legální výkon těchto
praktik.
U omezování paralelního obchodu došlo k určitému vývoji od absolutní nepřípustnosti
jakékoli praktiky, jejímž cílem je omezení paralelního obchodu, k připuštění, že za
určitých okolností bude jeho výkon v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Kromě
skutečně jednostranných opatření nedominantních podniků je ale aplikace jakýchkoli
praktik omezujících paralelní obchod velmi riziková, neboť SDEU dosud nevyjasnil
okolnosti, za kterých systém dvojích cen či omezování dovozů ze strany
farmaceutických společností v dominantním postavení nebudou považovány za
protisoutěžní. Vyjasnění se navíc pravděpodobně nedočkáme ani v nejbližší době, neboť
Komise přesunula v posledním desetiletí svoji pozornost spíše na aktivity související
s protisoutěžním využíváním patentů a jiných právních postupů za účelem zpoždění
vstupu konkurenčních léčiv na trhy, přičemž ani do této problematiky zatím příliš
mnoho světla nevnesla.
Některé z patentových strategií sloužících k prodloužení patentové ochrany příslušného
léčiva či dalších strategií směřujících na udržení výhradního postavení léčiva na trhu,
které byly Komisí identifikované již v roce 2009 během šetření ve farmaceutickém
sektoru jako potenciálně problematické, již byly řešeny jak Komisí, tak SDEU, avšak
konkrétní pravidla pro bezpečné využívání těchto strategií uvedené orgány neposkytly.
SDEU potvrdil, že ani zcela legální postup podniků nebude vyloučen z aplikace
pravidel na ochranu hospodářské soutěže, přičemž za relevantní faktor pro posuzování
takového jednání jako protisoutěžního považuje úmysl podniku, což se vzhledem
k tomu, že každý soutěžitel se snaží vyhrát hospodářskou soutěž, nejeví jako právě
vhodné řešení. Zároveň Komise i SDEU operují na poměrně vágním konceptu
hospodářské soutěže na základě výkonnosti, který jim dává možnost postihovat široké
spektrum různých praktik, ať už mají skutečně nežádoucí účinky na hospodářskou
soutěž či blahobyt spotřebitelů nebo ne. V kombinaci s praxí Komise přiklánějící se
spíše k užšímu vymezování relevantního trhu, na kterém je poměrně snadné shledat
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farmaceutickou společnost s lékem chráněným patentem jako dominantní, to ovšem
znamená, že obzvlášť tyto společnosti budou muset být velmi opatrné v aplikaci
jakýchkoli strategií. I v případě, že se farmaceutická společnost vyhne využívání těch
strategií, které Komise a priori považuje za velmi problematické z pohledu soutěžního
práva, existuje riziko, že vzhledem k jejímu celkovému jednání, tj. vezmou-li se
v úvahu její veškeré, a to i zcela legální, aktivity dohromady, může být i přsto taková
farmaceutická společnost shledána jako porušující pravidla hospodářské soutěže, a to
aplikací „jediné a trvající vylučovací strategie“.
Z patentových strategií byla větší pozornost věnována patentovým dohodám o
narovnání se zpětnými platbami, které Komise i SDEU zařadily do kategorie porušení
hospodářské soutěže již svým účelem, avšak s konstatováním, že takové hodnocení se
nebude týkat všech reverse payment settlements. Ani v tomto případě však neurčily
jasná kritéria, dle kterých by bylo možné uzavírat patentové dohody o narovnání se
zpětnými platbami bez rizika sankce ze strany Komise. K tomu byl navíc řešen tento typ
dohod pouze ohledně sekundárních patentů, takže není vůbec jasné, jakým způsobem
Komise a SDEU budou přistupovat k dohodám o narovnání, jejichž předmětem bude
ukončení sporu o primární patent.
K otázce nastavení jasných pravidel pro různé strategie aplikované farmaceutickými
společnostmi, ať už v rámci intra-brand competition nebo inter-brand competition,
které byly zkoumány v této práci, můžeme tedy shrnout, že i přes konstatování jak
Komise, tak SDEU, že takové praktiky nejsou nutně v rozporu s pravidly hospodářské
soutěže, nevyplynula z dosavadní poměrně omezené rozhodovací praxe konkrétnější
pravidla a okolnosti, za kterých by diskutované praktiky nečelily hrozbě sankce ze
strany soutěžních orgánů.
Je tedy třeba konstatovat, že jasná pravidla pro výkon těchto praktik určena doposud
nebyla, neboť ze zkoumaných rozhodnutí nevyplynuly uspokojivé odpovědi na sporné
otázky, tedy za jakých podmínek bude výkon těchto praktik v souladu se soutěžním
právem EU. Farmaceutické společnosti, které tyto vybrané strategie využívají, čelí
velké právní nejistotě, neboť hranice mezi přijatelným a obhajitelným omezením
hospodářské soutěže způsobeným využíváním jedné či více „praktik bránících vstupu
léčiv na trhy“ a zakázaným porušením nebyla doposud dostatečně vyjasněna.
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Abstrakt
Soutěžní právo EU a praktiky bránící vstupu léčiv na trhy

Tato práce se zabývá legalitou praktik farmaceutických společností, které brání vstupu
léčiv na trhy, ať už v rámci intra-brand nebo inter-brand competion, z pohledu
soutěžního práva EU.
Úkolem této práce je uvedení čtenáře do problematiky různých praktik zaměřených jak
na omezování paralelního obchodu, tak na zpožďování či úplné zabránění uvedení
nových konkurenčních léčiv na trhy, a dále zhodnocení, zda soutěžní orgány určily
jasná pravidla pro výkon těchto praktik, tj. zda jsou jasně stanovené hranice mezi tím,
co je ještě přijatelným omezením hospodářské soutěže, které může být obhájeno, a co
již musí být považováno za porušení, které nemůže být dovoleno.
Za účelem tohoto zhodnocení jsou analyzována příslušná rozhodnutí Evropské komise a
SDEU, ve kterých jsou identifikovány klíčové faktory, na které soutěžní orgány kladou
důraz při posuzování souladu zkoumané praktiky se soutěžními právem EU, a z těchto
klíčových faktorů jsou vyvozeny obecné závěry pro určení, zda při aplikaci těchto
praktik mají farmaceutické společnosti dostatečnou míru právní jistoty.
Práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž stěžejní část práce tvoří kapitola tři, čtyři a
pět. Po nezbytném úvodu následuje kapitola, jejímž úkolem je čtenáře seznámit se
základními aspekty farmaceutického trhu, s jeho klíčovými hráči a soutěžními vztahy
mezi nimi. Dále podává stručný výklad k procesu získání registrace pro léčivo a k
právům duševního vlastnictví, jejichž role je v tomto odvětví klíčová a jejichž
využívání/zneužívání často stojí za zkoumanými praktikami.
Třetí kapitola se zaměřuje na praktiky omezující paralelní obchod. Na začátku je obecně
vymezen paralelní obchod a jeho role v EU. Následně jsou rozebrána klíčová
rozhodnutí Evropské komise a SDEU týkají se omezování dodávek a systému dvojích
cen.
Čtvrtá kapitola práce představuje vybrané patentové a jiné strategie, které byly
identifikovány sektorovým šetřením ve farmaceutickém průmyslu jako jedna z příčin
snížení v množství léků uváděných na trh. Vzhledem k charakteru tohoto druhu praktik,
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kdy se ve většině případů jedná o jednostranná opatření, jsou rozebrána z hlediska
článku 102 SFEU a zvláštní pozornost je věnována rozhodnutí AstraZeneca a případu
Servier.
Pátá kapitola se zabývá patentovými dohodami o narovnání, které dle Evropské komise
představují jednu z nejproblematičtějších patentových strategií, kterou farmaceutické
společnosti využívají. V této kapitole je rozebráno rozhodnutí v případu Lundbeck, kde
Tribunál poprvé posoudil patentové dohody o narovnání a jejich soulad se soutěžními
pravidly EU.
V závěru práce je shrnutí poznatků z jednotlivých kapitol se zhodnocením, že Evropská
komise ani SDEU doposud neposkytly jasná pravidla pro takový výkon zkoumaných
praktik, který by nevedl porušení pravidel hospodářské soutěže, a farmaceutické
společnosti tak v tomto směru nadále čelí velké právní nejistotě.

Klíčová slova: farmaceutický sektor, paralelní obchod, patentové
strategie
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Abstract

EU Competition Law and Practices Hindering Market Entry of Drugs
This thesis deals with the legality of pharmaceutical companies' practices that hinder
market entry of drugs, whether within the intra-brand or inter-brand competition, from
the EU competition law perspective.
The aim of this thesis is to introduce the reader to the issue of different practices aimed
at limiting parallel trade and also at delaying or complete prevention of the market entry
of a new competing drug, and also to assess whether the competition authorities have
established clear guidance on the performance of these practices, i.e. whether they are
clearly set boundaries between acceptable restriction of competition which can be
justified and distortion which cannot be allowed.
For the purpose of this assessment, the relevant decisions of the European Commission
and the CJEU are analyzed, identifying the key factors on which the competition
authorities place emphasis when assessing the compliance of such practices with the EU
competition law, and general conclusions are drawn from these key factors to determine
whether there is a sufficient degree of legal certainty for pharmaceutical companies
engaging in these practices.
The thesis is divided into six chapters, of which chapters three, four and five form the
main part. The necessary introduction is followed by a chapter that aims to introduce the
reader to the basic aspects of the pharmaceutical market, its key players and the
competitive relationships between them. It also provides a brief explanation of the
process of obtaining a marketing authorization for drugs and of intellectual property
rights, whose role in this sector is crucial and whose exploitation / abuse is often part of
the examined practices.
The third chapter focuses on practices restricting parallel trade. In the beginning,
parallel trade and its role in the EU are generally defined. Subsequently, the key
decisions of the European Commission and the CJEU concerning supply quota and dual
pricing systems are analyzed.
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The fourth chapter introduces selected patent and other strategies that have been
identified in the pharmaceutical sector inquiry as one of the causes of a decrease in the
number of marketed drugs. Given the nature of this type of practice, which is in most
cases unilateral, it is analyzed in the light of Article 102 TFEU and special attention is
paid to decisions in AstraZeneca and Servier cases.
The fifth chapter deals with patent settlement agreements, which, according to the
European Commission, are one of the most problematic patent strategies used by
pharmaceutical companies. This chapter discusses Lundbeck case where the General
Court ruled on the patent settlement agreements and their compliance with the EU
competition law for the first time.
In conclusion, there is a summary of the individual chapters’ findings and the
assessment that the European Commission and the CJEU have so far failed to provide
clear guidance for such practices so that they are not in breach of competition rules and
pharmaceutical companies continue to face great legal uncertainty in this respect.
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