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Úvod
Význam dodatkových ochranných opatření (dále též jako „DOO“) se často neprávem
podceňuje, a to zejména proto, že v porovnání s jinými průmyslovými právy se jich uděluje jen
poměrně málo. V České republice bylo Úřadem průmyslového vlastnictví uděleno v posledních
letech v průměru 40 DOO ročně,1 zatímco patentů, včetně evropských patentů validovaných
v ČR, za stejné období vždy přes 5 tisíc a v letech 2017 i 2018 dokonce přibližně 7,5 tisíce.2
V Německu bylo pak žádostí o DOO oproti přihláškám vynálezu za určité období dokonce
tisíckrát méně.3 Na druhé straně nízkého počtu DOO ovšem stojí jejich vysoká důležitost.
Vezmeme-li jako příklad přípravek prodávaný pod názvem Prozac, zhruba 80 % celkových tržeb
ve Velké Británii mezi lety 1990-99 se uskutečnilo právě v posledních pěti letech, tj. v době
platnosti DOO.4
Výdělečný potenciál DOO je bezpochyby jedním z důvodů vysokého počtu rozhodnutí
Soudního dvora5 v této oblasti.6 Určitou roli však bezesporu hraje též omezená pozornost
věnovaná samotnému textu nařízení při jeho schvalování.7 Komplexnost úpravy DOO, která
v sobě spojuje jak znaky patentového práva, tak farmaceutického práva vztahujícího se na
registrace,8 a zároveň její specifičnost, jedná se ostatně o právo sui generis,9 jsou dalšími faktory
přispívajícími k dynamickému vývoji judikatury Soudního dvora v této oblasti.

1

Zajímavý je meziroční nárust z 37 udělených DOO v 2017 na 98 v 2018. Počet žádostí o DOO mezi těmito lety
nicméně mírně klesl. Šlo tak pravděpodobně zejména o snahu snížit počet DOO v řízení, který do té doby rok od
roku narůstal. Kolektiv Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, Výroční zpráva Úřadu průmyslového
vlastnictví České republiky 2018, Praha: ÚPV, 2019, s. 47.
2
Kolektiv Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví České
republiky 2018, Praha: ÚPV, 2019, s. 36 a 47.
3
BRÜCKNER, Christopher. Ergänzende Schutzzertifikate mit pädiatrischer Laufzeitverlängerung. Köln: Heymanns,
2015, s. 7.
4
PERMANAND, Govin. EU pharmaceutical regulation: The politics of policy-making. Manchester: Manchester
University Press, 2006, s. 97.
5
Známý též jako Evropský soudní dvůr.
6
Vyhledávací formulář na webu Soudního dvora Evropské Unie k 31.7.2019 vrací po odfiltrování výsledků pro
Tribunál a Soud pro veřejnou službu 69 případů po vyhledání řetězce „supplementary protection certificate*“.
Vyhledávací formulář je dostupný z WWW: <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?>.
7
UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
s. 12.
8
BRÜCKNER, Christopher. Ergänzende Schutzzertifikate mit pädiatrischer Laufzeitverlängerung. Köln: Heymanns,
2015, s. 5.
9
Důvodová zpráva k návrhu nařízení Rady (EHS) ze dne 11. dubna 1990 o zavedení dodatkových ochranných
osvědčení pro léčivé přípravky [COM(90) 101 final], bod 20.
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Primárním cílem této práce je zmíněný vývoj analyzovat s ohledem na interpretační posun
či upřesnění zejména pokud jde o jednotlivé substantivní podmínky pro získání DOO. Cílem
sekundárním je pak snaha vypozorovat případnou tendenci Soudního dvora vykládat relevantní
ustanovení spíše restriktivně či extensivně. Za tímto účelem je práce členěna do třech hlavních
částí. V části první bude v základních rysech představen institut DOO a přiblížen jeho vývoj
včetně okolností a důvodu vzniku, jeho legislativního rámce až po nedávnou změnu nařízení.
Tato část by měla posloužit pochopení základního smyslu institutu DOO a umožnit tak jeho bližší
studii v části druhé a třetí. Část druhá věnující se judikatuře je částí stěžejní, čemuž odpovídá i
její rozsah. Rozsudky v ní uvedené jsou členěny do kapitol a podkapitol podle konkrétních
substantivních podmínek, ke kterým se vztahují. Tyto jednotlivé celky nejprve představí
relevantní ustanovení a poté na konkrétních rozsudcích z poslední doby ilustrují vývoj jejich
interpretace až po ta nejaktuálnější rozhodnutí, po nichž je ponechán prostor jejich analýze,
zhodnocení, případně i polemice s názory praktikujících odborníků. Pro část třetí platí totéž, co
pro část druhou, s tím rozdílem, že se namísto podmínkám pro získání DOO věnuje době
platnosti DOO.
Stěžejními prameny jsou především texty rozsudků Soudního dvora, pokud možno
zachované formou přímých citací. Pokud jde o literaturu a zejména literaturu aktuální, dostupnost
zdrojů je obecně velmi omezená a zdroje v českém jazyce do značné míry absentují. I proto je
autor textu vděčný za možnost využít zázemí Institutu Maxe Plancka v Mnichově.
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1.

Základní rysy a vývoj DOO

1.1. Představení institutu DOO
Dodatková

ochranná

osvědčení,

někdy též

uváděna

jako

SPC

(z anglického

supplementary protection certificate), jsou, jak název napovídá, typem osvědčení poskytujícím
ochranu nad určitou dobu standardní. Za splnění podmínek, jejichž interpretací se tato práce
podrobněji zabývá, je takové osvědčení možné získat pro účinné látky určitých přípravků. Typy
přípravků způsobilých ochrany DOO jsou léčivé přípravky a přípravky na ochranu rostlin.
Omezení na právě tento okruh přípravků vychází z jejich specifičnosti. Typický je pro ně jednak
jejich zásadní společenský význam a jednak s tímto významem úzce související potřeba zajistit
jejich bezpečnost, účinnost a kvalitu. Proces, jehož cílem je tyto záruky poskytnout, je finančně,
ale i časově velmi náročný a komercializace výrobku je jím podmíněna. Přestože je standardní
maximální doba patentové ochrany pro všechny vynálezy stejná, doba, po kterou z ní léčivé
přípravky a přípravky na ochranu rostlin mohou těžit, je ve výsledku o to kratší, o co déle trvá
jejich testování. Narovnat tento rozdíl oproti jiným odvětvím je jedním z cílů DOO, jež úzce
souvisí s cílem primárním, a tím je poskytnutí dostatečné incentivy pro inovující společnosti
provádět takový výzkum, který povede k výsledkům s pozitivním efektem na lidské zdraví,
výživu, a tak i kvalitu života.
DOO je jedním z institutů práva duševního vlastnictví. To se tradičně dělí na autorská
práva a práva průmyslová.10 Autorská práva jsou na mezinárodní úrovni upravena už Bernskou
úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886.11 Práv průmyslových se pak týká
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. března 1883.12 Přestože se Pařížská
úmluva vztahuje na průmyslová práva, mezi která řadíme i dodatková ochranná opatření, ty
bychom v textu Pařížské úmluvy na rozdíl od dalších průmyslových práv jako patentů,
ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů, či zeměpisných označení, hledali
marně. Důvod je velmi prostý, DOO v té době neexistovala. Neexistovala dokonce ani dalších
více než sto let poté. Jde o jeden z nejnovějších institutů průmyslových práv. Na konci 19. století
a ani ještě dlouho poté jej jednoduše nebylo zapotřebí.
10

WIPO. Understanding Industrial Property [online]. Geneva: WIPO, 2016 [cit. 25. července 2019]. Dostupné z
WWW: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_895_2016.pdf>.
11
Berne Convention [cit. 25. července 2019]. Dostupné z WWW: <https://wipolex.wipo.int/en/text/283693>.
12
Paris Convention [cit. 25. července 2019]. Dostupné z WWW: <https://wipolex.wipo.int/en/text/287780>.
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1.2. Od thalidomide po výrobní výjimku
Dá se říci, že to byla vlastně tragédie a reakce na ní, co dalo vzniknout potřebě institutu,
jakým je DOO, a konečně i jeho právnímu ukotvení. Touto tragédií byl účinek látky thalidomide
obsažené v přípravku předepisovaném koncem padesátých a začátkem šedesátých let 20. století
na úlevu od ranní nevolnosti, který však u těhotných žen způsoboval vážné defekty plodu. 13 Na
zkušenost s thalidomide se ostatně odvolává důvodová zpráva k návrhu nařízení Rady (EHS) č.
1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé
přípravky s tím, že právě tato zkušenost vedla v mnoha zemích k zavedení povinných klinických
testů léčivých přípravků. Účelem takových testů je zaručit kvalitu, bezpečnost a účinnost
testovaných přípravků, přičemž jejich pozitivními výsledky je podmíněna registrace a tak i
možnost uvedení léčivých přípravků na trh.14 Jako výrazný krok vpřed v oblasti bezpečnosti
léčivých přípravků byla přijata směrnice 65/65 EHS o sbližování právních a správních předpisů
týkajících se léčivých přípravků,15;16 později nahrazena směrnicí 2001/83/ES o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků17 a směrnicí 2001/82/ES o kodexu
Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků18.
Vyšší úroveň ochrany veřejného zdraví však nebyla jediným důsledkem zpřísněných
kontrol léčiv. Ruku v ruce s tímto zpřísněním došlo také k prodražení celého procesu uvedení
produktu na trh a rovněž k jeho značnému prodloužení a zkomplikování. Vzhledem k počátku
běhu patentové ochrany okamžikem podání přihlášky vynálezu, prodloužení procesu uvedení
produktu na trh, ve svém důsledku logicky znamenalo zkrácení doby, kdy je patentem chráněný
přípravek na trhu, tedy zkrácení tzv. „effective patent life“,19 neboli efektivní doby patentové

13

BURNS, John F. German Drug Maker Apologizes to Victims of Thalidomide [online]. The New York Times
Company, 1. září 2012 [cit. 25. července 2019]. Dostupné z WWW: <https://www.nytimes.com/2012/09/02/
world/europe/grunenthal-group-apologizes-to-thalidomide-victims.html>.
14
Důvodová zpráva k návrhu nařízení Rady (EHS) ze dne 11. dubna 1990 o zavedení dodatkových ochranných
osvědčení pro léčivé přípravky [COM(90) 101 final], bod 2.
15
BRÜCKNER, Christopher. Ergänzende Schutzzertifikate mit pädiatrischer Laufzeitverlängerung. Köln:
Heymanns, 2015, s. 7.
16
Směrnice Rady 65/65/EHS ze dne 26. ledna 1965 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se
hromadně vyráběných léčivých přípravků.
17
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
humánních léčivých přípravků.
18
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
veterinárních léčivých přípravků.
19
PERMANAND, Govin. EU pharmaceutical regulation: The politics of policy-making. Manchester: Manchester
University Press, 2006, s. 96.
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ochrany.20 Právě efektivní doba ochrany je přitom jedním ze zásadních faktorů určujících, zda,
resp. do jaké míry, bude daný přípravek finančně úspěšný. Byť s koncem patentové ochrany
nepřichází nutně konec prodeje léčivého přípravku, většinou následuje velký propad jeho výdělečnosti
v důsledku vstupu levnějších generických21 variant tohoto přípravku na trh. Tržby z prodeje přípravku

se přitom očekávají vysoké, jelikož by měly alespoň pokrýt náklady na uvedení na trh. Do těchto
nákladů pak třeba započítat i pokusy, které se ukázaly být neúspěšnými. 22 Zkrátka je třeba, aby se
výzkum společnostem vyplatil, tedy aby dále vyvíjely nové léky. Co více, tzv. zlatý věk objevů
nových účinných látek padesátých a šedesátých let byl v době před zavedením DOO dávno
pryč.23 V důvodové zprávě k návrhu původního nařízení24 se ostatně uvádí, že nových léčivých
přípravků bylo po celém světě ročně schvalováno jen zhruba 50.25 Dalším z argumentů pro
prodloužení efektivní doby ochrany patentem bylo, že jak USA26, tak Japonsko27 již podobnou
legislativu přijaly a je tak ohrožena konkurenceschopnost a dominance Evropy v daném
sektoru.28;29
20

Možným řešením na straně farmaceutické společnosti by bylo počkat s podáním přihlášky vynálezu až na úspěšné
výsledky preklinických, příp. i klinických testů nebo dokonce až na vydání registrace, avšak tou dobou už došlo
k vynaložení značných nákladů a riziko, že konkurent patentuje tentýž vynález dříve, je tak příliš velké.
21
Generická léčiva, či též generika, lze definovat dvěma způsoby. Pokud není přípravek chráněný ochrannou
známkou, jedná se o generickou variantu ve smyslu práva na označení. Například paracetamol, jež je názvem
účinné látky v mnoha přípravcích, je možné prodávat pod ochrannou známkou přípravku (např. Paralen) či přímo
jako paracetamol. Druhým způsobem, jak rozumět pojmu „generická léčiva“, je ve smyslu práva patentového.
V tomto smyslu se jedná o generikum, pokud jde o kopii přípravku, který je či byl pod ochranou patentu. Kde se
v textu této práce používá výrazu „generický“, je tak užito ve významu posledně uvedeném. Information and
Media Relations Division of the WTO Secretariat. TRIPS and pharmaceutical patents [online]. Září 2006 [cit. 25.
července 2019]. Dostupný z WWW: <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripsfactsheet_pharma_2006
_e.pdf>.
22
Odhad nákladů na vývoj farmaceutik je poněkud sporným tématem. Zatímco výzkumné centrum finančně
podporované farmaceutickými společnostmi uvádí částku na vyvinutí nového schváleného léku převyšující dvě a
půl miliardy dolarů, Lékaři bez hranic se nechali slyšet, že pokud někdo věří zmíněnému odhadu, pak
pravděpodobně rovněž věří, že Země je plochá. PIERSON, Ransdell. CORRECTED-Tufts says average new drug
costs $2.6 bln to develop, critics wary [online]. Reuters, 18. listopad 2014 [cit. 25. července 2019]. Dostupné
z WWW: <https://www.reuters.com/article/pharmaceuticals-tufts/corrected-tufts-says-average-new-drug-costs-26-bln-to-develop-critics-wary-idUSL2N0T82C620141118>.
23
PERMANAND, Govin. EU pharmaceutical regulation: The politics of policy-making. Manchester: Manchester
University Press, 2006, s. 96.
24
Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé
přípravky.
25
Důvodová zpráva k návrhu nařízení Rady (EHS) ze dne 11. dubna 1990 o zavedení dodatkových ochranných
osvědčení pro léčivé přípravky [COM(90) 101 final], bod 24.
26
The 1984 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (známý též jako „Hatch-Waxman Act“).
27
1988 Patent Law Amendment for Patent Term Restoration.
28
UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
s. 9.
29
PERMANAND, Govin. EU pharmaceutical regulation: The politics of policy-making. Manchester: Manchester
University Press, 2006, s. 102.
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Argumenty, že bez DOO společnosti nebudou mít dostatečný podnět pro vývoj nových
léků, a že je ohrožena evropská konkurenceschopnost, zdá se u Komise zarezonovaly.30 O tom
ostatně svědčí i fakt, že Komise původně navrhovala DOO v dvojnásobné délce, než v jaké bylo
nakonec schváleno.31 EFPIA32 spolu s Komisí nejprve připravovaly legislativní text za zavřenými
dveřmi a následná veřejná konzultace se poté spíše než textem nařízení zabývala jeho dopadem
na národní rozpočty zdravotnictví a potřebnou změnu článku 63 Evropské patentové úmluvy.33;34
Svou roli hrálo pravděpodobně také to, že v té době neexistovalo žádné oficiální sdružení
výrobců generik, které by obhajovalo jejich zájmy.35 Snad i proto na rozdíl od obdobné
legislativy v USA nenalezneme v nařízení vyvažující ustanovení, která by podporovala průmysl
s generiky.36 Lze uzavřít, že zavedení DOO v Evropě bylo případem tzv. „client politics“, kdy na
jedné straně jsou značné výhody pro úzký okruh aktérů, zatímco na straně druhé jsou nevýhody
rozmělněny mezi velké množství subjektů.37
Poté, co byla v prosinci 1991 odsouhlasena změna článku 63 Evropské patentové
úmluvy,38 došlo 18. června 1992 k přijetí Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 o zavedení
dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky (dále též jako „původní nařízení o DOO
pro léčivé přípravky“). Zmíněné nařízení bylo v průběhu let několikrát změněno až nakonec pro
přehlednost nahrazeno v podstatě jeho kodifikovanou, jen minimálně pozměněnou39 verzí v
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových
30

Dalším impulsem byla bezpochyby legislativní aktivita Francie a Itálie, které zamýšlely systém podobný DOO a
tedy hrozilo, že společný trh bude nejednotný.
31
PERMANAND, Govin. EU pharmaceutical regulation: The politics of policy-making. Manchester: Manchester
University Press, 2006, s. 97.
32
Evropská federace farmaceutických společností a asociací.
33
Ve znění Úmluvy o udělování Evropských patentů (Evropská patentová úmluva) před změnou článku 63 bylo
možné, aby smluvní stát rozšířil dobu evropského patentu pouze v případě válečného nebo obdobného nouzového
stavu postihujícího tento stát. Článek 63 Evropské patentové úmluvy, 8. vydání. Dostupné z WWW:
<http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EB0E09B08C30D717C1258061005C8F0E/$File/europ
ean_patent_convention_8th_edition_jun_1995.pdf>.
34
UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
s. 12.
35
EGA vznikla až v roce 1992, kdy už bylo nařízení schváleno. (PERMANAND, Govin. EU pharmaceutical
regulation: The politics of policy-making. Manchester: Manchester University Press, 2006, s. 109.)
36
PERMANAND, Govin. EU pharmaceutical regulation: The politics of policy-making. Manchester: Manchester
University Press, 2006, s. 103.
37
PERMANAND, Govin. EU pharmaceutical regulation: The politics of policy-making. Manchester: Manchester
University Press, 2006, s. 114.
38
Článek 63 Evropské patentové úmluvy. Dostupné z WWW: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
epc/2016/e/ar63.html>.
39
BRÜCKNER, Christopher. Ergänzende Schutzzertifikate mit pädiatrischer Laufzeitverlängerung. Köln:
Heymanns, 2015, s. 31.
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ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (dále též jako „nařízení o DOO pro léčivé
přípravky“). Přestože pozornost byla zatím věnována pouze DOO ve vztahu k léčivým
přípravkům, podobné závěry platí i pokud jde o přípravky na ochranu rostlin upravené nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení
dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin (dále též jako „nařízení o
DOO pro přípravky na ochranu rostlin“). Vzhledem k tomu, že DOO pro přípravky na ochranu
rostlin jsou mimo rámec této práce, nařízení (ES) č. 1610/96 bude věnována pozornost především
v případech, kdy se jeho ustanovení vztahují též na DOO o léčivých přípravcích. Dalším
relevantním právním aktem, zvláště pak pokud jde o dobu platnosti DOO, je nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro
pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice
2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004. Je vhodné připomenout, že vzhledem k tomu, že se ve
všech těchto případech jedná o právní akty typu nařízení, jsou tyto akty závazné v celém rozsahu
a přímo použitelné ve všech členských státech.40
DOO tak byla v Evropě zavedena k datu účinnosti původního nařízení o DOO pro léčivé
přípravky, kterým byl 2. leden 1992. S přihlédnutím k relativně vysokému počtu případů
Soudního dvora týkajících se DOO,41 je poměrně příznačné, že první věc, jež byla Soudnímu
dvoru předložena na sebe nenechala dlouho čekat. Na rozdíl od většiny ostatních případů se
nejednalo o rozhodnutí o předběžné otázce, nýbrž o samotnou podstatu nově přijatého nařízení.
Španělsko napadlo platnost původního nařízení o DOO pro léčivé přípravky na základě toho, že
dle názoru Španělska nebylo v kompetenci Společenství zavést nový institut patentového práva a
že toto nelze ospravedlnit potřebou harmonizovat vnitřní trh.42 Druhým bodem pak bylo, že i
pokud by bylo rozhodnuto, že kompetence ze strany Společenství existovala, mělo být přijetí
právního aktu jednomyslné. Soudní dvůr nicméně oba argumenty odmítl.43 Cesta tak byla v tomto
ohledu volná pro přijetí již zmíněného nařízení o DOO pro přípravky na ochranu rostlin.
Vzhledem k tomu, že k němu došlo s odstupem několika let, tak i přestože je obdobou původního
nařízení o DOO pro léčivé přípravky, nařízení dostálo určitých změn, které bylo vhodné učinit i u
40

Článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS>.
41
BRÜCKNER, Christopher. Ergänzende Schutzzertifikate mit pädiatrischer Laufzeitverlängerung. Köln:
Heymanns, 2015, s. 29.
42
BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 675.
43
Rozsudek ze dne 13. července 1995, Spain v Council, C-350/92, ECLI:EU:C:1995:237.
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původního nařízení o DOO pro léčivé přípravky. Způsob, jakým toho bylo dosaženo je poněkud
nekonvenčním legislativně technickým řešením.44 V posledním bodu 17 tak odůvodnění nařízení
o DOO pro přípravky na ochranu rostlin stanoví, která jeho ustanovení se přiměřeně vztahují i na
výklad ustanovení původního nařízení o DOO pro léčivé přípravky. Tento nezvyklý způsob byl
nicméně potvrzen Soudním dvorem.45 Poměrně aktuální je pak potvrzení tohoto vztahu mezi
dvěma nařízeními i poté, co došlo v podstatě k nahrazení původního nařízení č. 1768/92 aktuálně
platným nařízením č. 469/2009, v rozsudku Soudního dvora z 12. prosince 2017.46 Dalším
nedávným momentem v legislativním vývoji DOO je začlenění nařízení 469/2009 do dohody o
EHP,47 k němuž došlo teprve v červnu loňského roku na základě rozhodnutí Společné Komise
EHP a potřebných ratifikací zemí ESVO,48 jež jsou zároveň členy EHP, tedy Norska, Islandu a
Lichtenštejnska.49 Především pak k 1. červenci vstoupilo v platnost nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2019/933 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (ES) č.
469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky. Toto nařízení pozměňuje
nařízení o DOO pro léčivé přípravky tím způsobem, že zavádí výrobní výjimku, resp. výjimky, z
výlučné ochrany, jež originálním léčivým přípravkům dodatková ochranná osvědčení poskytují.
Nově tak společnosti se sídlem v Evropské unii budou oprávněny vyrábět generickou či
biologicky podobnou verzi léčivého přípravku chráněného DOO již během doby platnosti
osvědčení, a to ve dvou specifických případech. Tím prvním je, že výroba bude probíhat výlučně
za účelem vývozu do zemí mimo EU, kde DOO buď nikdy neexistovalo, anebo v této zemi či
zemích již skončila jeho platnost. Druhým případem je pak výroba v období posledních šesti
měsíců platnosti DOO, a to za účelem skladování pro uvedení na trh EU, jakmile platnost DOO
skončí.50

44

BRÜCKNER, Christopher. Ergänzende Schutzzertifikate mit pädiatrischer Laufzeitverlängerung. Köln:
Heymanns, 2015, s. 31.
45
Rozsudek ze dne 16. září 1999, Farmitalia, C-392/97, ECLI:EU:C:1999:416.
46
Rozsudek ze dne 20. prosince 2017, Incyte, C-492/16, ECLI:EU:C:2017:995.
47
Evropský hospodářský prostor.
48
Evropské společenství volného obchodu.
49
EFTA Secretariat , Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009
concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version) [online]. EFTA
Secretariat [cit. 25. července 2019]. Dostupné z WWW: <https://www.efta.int/eea-lex/32009R0469>.
50
Úřad průmyslového vlastnictví, Dodatková ochranná osvědčení [online]. ÚPV, 2019 [cit. 25. července 2019].
Dostupné z WWW: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/dodatkova-ochranna-osvedceni.html>.
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2. Vývoj judikatury týkající se podmínek pro získání
osvědčení
2.1. Obsáhne „nová“ definice pojmu výrobek i pomocné látky?
Specifickým konceptem, jež je konstruován pro účely nařízení o DOO pro léčivé
přípravky je výrobek.51;52 Tento pojem je potřeba odlišovat od pojmů léčivý přípravek53 a
přípravek na ochranu rostlin.54 Výrobek je definován jako „účinná látka nebo kombinace
účinných látek léčivého přípravku,“55 popřípadě „účinná látka [...] nebo kombinace účinných
látek přípravku na ochranu rostlin.“56 Podstatné je, že DOO jsou vydávány pro výrobek, jak
shodně stanoví článek 2 obou nařízení. Jinými slovy absentuje-li takto definovaný výrobek, DOO
nelze udělit. Co přesně je výrobkem, je proto zásadní.
Většina národních úřadů rozhodujících o udělení DOO pro léčivý přípravek se, pokud jde
o určení účinné látky či účinných látek, spoléhá na tzv. SmPC (summary of product
characteristics), tedy souhrn údajů o výrobku.57 To se jeví jako zcela racionální i vzhledem
k tomu, že tato informace je součástí dat, která je žadatel povinen poskytnout v rámci žádosti o
DOO.58 Nicméně někteří tento postup determinace, co je výrobkem, vnímají jako příliš
restriktivní a upozorňují na případy, kdy inovativní přípravky, které jsou přínosné a jejichž vývoj
byl nákladný na ochranu prostřednictvím DOO ve výsledku nedosáhnou.59

51

BRÜCKNER, Christopher. Ergänzende Schutzzertifikate mit pädiatrischer Laufzeitverlängerung. Köln:
Heymanns, 2015, s. 21.
52
Bohužel trochu nešťastně je tento pojem překládán jako výrobek v nařízení o DOO pro léčivé přípravky a jako
produkt v nařízení o DOO pro přípravky na ochranu rostlin, zatímco v anglických verzích těchto nařízení je v
obou případech použito slova „product“.
53
Článek 1 písm. a) nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
54
Článek 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1610/96 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu
rostlin.
55
Článek 1 písm. b) nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
56
Článek 1 odst. 8 nařízení (ES) č. 1610/96 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu
rostlin.
57
Oproti nařízení o DOO pro léčivé přípravky obsahuje nařízení o DOO pro přípravky na ochranu rostlin definici
účinné látky, a to v článku 1 odst. 3. Upřesnění pojmu viz Rozsudek ze dne 19. června 2014, Bayer CropScience,
C-11/13, ECLI:EU:C:2014:2010.
58
Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
59
UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
s. 21
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Podle názoru Soudního dvora ve věci MIT (C-431/04),60 který byl potvrzen ve věci
Glaxosmithkline Biologicals (C-210/13),61 se pojem účinná látka, která umožňuje definovat
pojem výrobek nevztahuje „na látku, která nemá vlastní terapeutický účinek a která slouží k
získání určité lékové formy léčivého přípravku.“62;63 Z téže věci vyplynulo, že táž podmínka se
uplatní v případě kombinace účinných látek. V případě kombinace aktivní látky X s látkou Y,
která byť hraje svou důležitou úlohu v kombinaci s látkou X, nicméně nemá vlastní terapeutický
účinek, nepůjde o kombinaci účinných látek, která by konstituovala produkt a byla tak způsobilá
být předmětem ochrany poskytnuté DOO.64 Tento přístup ovšem vylučuje z ochrany DOO látky
působící jako tzv. boosters či adjuvanty, které mohou násobně zvýšit terapeutické účinky
účinných látek, s nimiž jsou z tohoto důvodu kombinovány. Některé z takovýchto látek,
příkladem budiž entacapone užívaný pro léčbu Parkinsonovy choroby, jsou dokonce uvedeny
jako „účinná látka“, v rámci SmPC, o nichž již byla řeč.65
Výklad pojmu účinné látky nicméně doznal změny v poměrně nedávném rozhodnutí ve
věci Forsgren (C-631/13)66 z roku 2015, kdy Soudní dvůr v reakci na nově uvedený způsob,
jakým je „účinná látka“ definována ve směrnici 2001/83/ES, vymezil tento pojem pro účely
nařízení o DOO pro léčivé přípravky jako „látky, které vyvolávají vlastní farmakologický,
imunologický či metabolický účinek.“67 V očích alespoň části odborné veřejnosti by toto mohlo
indikovat změnu ve způsobu, jak hledět na zmíněné látky působící jakožto boosters a adjuvanty,
které by se tak přeci jen mohly kvalifikovat pro ochranu DOO, přestože nemají farmakologický
účinek, avšak imunologický (adjuvanty) či metabolický (boosters) ano.68 Pravděpodobnost, že se

60

Rozsudek ze dne 4. května 2006, Massachusetts Institute of Technology, C-431/04, ECLI:EU:C:2006:291.
Usnesení ze dne 14. listopadu 2013, Glaxosmithline Biologicals and Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung
der Smithkline Beecham Pharma, C‑210/13, ECLI:EU:C:2013:762.
62
Rozsudek ze dne 4. května 2006, Massachusetts Institute of Technology, C-431/04, ECLI:EU:C:2006:291, body
18 a 25.
63
Usnesení ze dne 14. listopadu 2013, Glaxosmithline Biologicals and Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung
der Smithkline Beecham Pharma, C‑210/13, ECLI:EU:C:2013:762, body 28, 30 a 35.
64
UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
s. 22.
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UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
s. 22.
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Rozsudek ze dne 15. ledna 2015, Forsgren, C-631/13, ECLI:EU:C:2015:13.
67
Rozsudek ze dne 15. ledna 2015, Forsgren, C-631/13, ECLI:EU:C:2015:13, body 25 a 27.
68
UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
s. 24.
61

14

jedná o jakýsi průlom, dle mého názoru ovšem dramaticky snižuje vyjádření Soudního dvora v
bodu 24 téže věci. Dle názoru Soudního dvora byl totiž jeho dosavadní výklad „v podstatě
převzat zákonodárcem Evropské unie“.69 V nové definici účinné látky tak Soudní dvůr patrně
nespatřuje odklon od způsobu, jakým byla účinná látka definována ve věci MIT (C-431/04) a
Glaxosmithkline Biologicals (C-210/13).
Zatímco se dosavadní pojednání o definici pro DOO naprosto stěžejního pojmu výrobek
soustředila na její část, jež stanoví, že jím je „účinná látka nebo kombinace účinných látek“,
nelze zapomínat i na zbytek definice upřesňující, že jde o účinnou látku nebo kombinaci
účinných látek „léčivého přípravku“.70 To má rovněž dopad na případnou možnost ochrany
DOO. Jak ze zmíněného rozhodnutí ve věci Forsgren (C-631/13) totiž vyplývá, účinná látka musí
být ve vztahu k registraci léčivého přípravku, o níž se udělení DOO opírá.71 Připomínaje cíl
ochrany, kterou institut DOO umožňuje, Soudní dvůr uzavírá, že jelikož „žádná zkouška ani údaj
týkající se terapeutických účinků [...] nebyly zahrnuty do řízení o registraci, [...] dané řízení
nemohlo oddálit komerční využití základního patentu. Za takových okolností by vydání DOO bylo
v rozporu s cílem sledovaným nařízením č. 469/2009, který spočívá v alespoň částečné náhradě
zpoždění, ke kterému došlo při komerčním využití patentovaného vynálezu z důvodu doby
nezbytné k získání první registrace v Unii.“72
Dalším přínosem tohoto nedávného rozhodnutí bylo určení, že vydání DOO nebrání, „jeli tato účinná látka v kovalentní vazbě73 s ostatními účinnými látkami, které jsou součástí
kombinace léčivého přípravku.“74 Stále aktuální otázkou ovšem zůstává, zda a do jaké míry bude
možné tento pohled aplikovat, v případech, kdy je méně zřejmé, že část molekuly má
farmakologický účinek.75
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Rozsudek ze dne 15. ledna 2015, Forsgren, C-631/13, ECLI:EU:C:2015:13, bod 24.
Článek 1 písm. b) nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
71
Článek 3 písm. b) nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
72
Rozsudek ze dne 15. ledna 2015, Forsgren, C-631/13, ECLI:EU:C:2015:13, bod 38.
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Intramolekulární forma chemické vazby.
74
Rozsudek ze dne 15. ledna 2015, Forsgren, C-631/13, ECLI:EU:C:2015:13, bod 28.
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UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
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2.2. Důsledky restriktivního výkladu podmínky registrace
Jak bylo uvedeno v předchozí části textu, DOO jsou vydávány pro výrobek. Existence
výrobku je tak základní, ne však zdaleka jedinou, podmínkou pro vydání DOO. Další podstatnou
podmínkou je, jak rovněž vyplývá z článku 2 nařízení o DOO pro léčivé přípravky, že „před
uvedením na trh jako léčivý přípravek podléhá správnímu řízení o registraci podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství
týkajícím se humánních léčivých přípravků [...] nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých
přípravků.“76 Podmínku registrace u léčivých přípravků dále rozvádí článek 3 písm. b)
vyžadující, aby v členském státě, ve kterém je podána žádost o DOO, ke dni předložení žádosti
„byl výrobek platně registrován jako léčivý přípravek v souladu se směrnicemi 2001/83/ES,
popřípadě 2001/82/ES.“77 Pokud se jedná o léčivý přípravek, který je možné uvést na trh, aniž by
bylo zapotřebí jej podrobit správnímu řízení o registraci podle článku 2, nepřekvapí tedy, že
takový přípravek není způsobilý stát se předmětem ochrany poskytované DOO. Vyloučeny
z ochrany DOO jsou tak určité rostlinné či homeopatické léčivé přípravky.78
Na rozdíl od přípravků na ochranu rostlin, kde ve věci Hogan Lovells (C-229/09)79 a
Sumitomo Chemical (C-210/12),80 Soudní dvůr připustil na základě tzv. „vazby funkční
rovnocennosti“ možnost uznání výsledků i jiného správního povolovacího řízení, než jaký je
výslovně stanoven v článku 2, resp. v článku 4, daného nařízení,81;82 u léčivých přípravků Soudní
dvůr tímto způsobem alespoň zatím nejudikoval.83

76

Článek 2 nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
Článek 3 písm. b) nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
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Na tomto místě je třeba podotknout, že kde česká verze nařízení užívá termínu registrace, jde o význam
„authorisation“. Důležité je to ve světle toho, že určité rostlinné či homeopatické léčivé přípravky ve smyslu
směrnice 2001/83/ES podléhají registraci ve významu „registration“, nikoli „authorisation“. Tyto přípravky tak
nejsou způsobilé k ochraně poskytované DOO nehledě na to, zda k jejich registraci v tomto významu došlo.
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Rozsudek ze dne 11. listopadu 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, ECLI:EU:C:2010:673.
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Rozsudek ze dne 17. října 2013, Sumitomo Chemical, C-210/12, ECLI:EU:C:2013:665.
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Rozsudek ze dne 11. listopadu 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, ECLI:EU:C:2010:673, bod 46.
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Rozsudek ze dne 17. října 2013, Sumitomo Chemical, C-210/12, ECLI:EU:C:2013:665, bod 35.
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UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
s. 29.
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V nedávném rozhodnutí nicméně rozhodoval Soudní dvůr ESVO ve věci Pharmaq (E16/14)84 týkající se veterinárních léčivých přípravků. Proces registrace „za výjimečných
okolností“ podle článku 26 odst. 3 směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se
veterinárních léčivých přípravků shledal platným typem správního řízení o registraci pro účely
udělení DOO.85 Opačný závěr byl pak v témže rozhodnutí vysloven ohledně registrace podle
článku 8 zmíněné směrnice, kdy se jedná pouze o velmi limitované povolení dodávek v případě
epizootických onemocnění.86
Daleko větší dopad má pak ovšem dlouho očekávané rozhodnutí ve věci Boston
Scientific (C-527-17)87 z konce loňského roku ohledně možnosti získat DOO pro zdravotnický
prostředek, jehož součástí je léčivý přípravek. I zde je předmětem věci výklad správního řízení o
registraci, jak jej uvádí článek 2 a článek 3 písm. b) a jímž je podmíněna možnost udělení DOO.
Konkrétně se na Soudní dvůr obrátil Deutsches Patent- und Markenamt, tedy Německý patentový
a známkový úřad, s předběžnou otázkou, zda je možné na registraci podle směrnice 93/42/EHS o
zdravotnických prostředcích pro účely nařízení o DOO pro léčivé přípravky nahlížet jako na
platnou registraci podle směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních
léčivých přípravků.88
Na první pohled se nabízí odpověď, že nikoli, jedná se ostatně o dva různé typy registrací.
Nicméně, jak Německý patentový a známkový úřad v předběžné otázce uvádí, pokud jde o
zdravotnický prostředek v kombinaci s léčivým přípravkem ve smyslu článku 1 odst. 4 uvedené
směrnice 93/42/EHS, proces vedoucí k registraci vyžaduje, aby „jakost, bezpečnost a užitečnost
součásti léčivého přípravku byla v rámci schvalovacího řízení [...] ověřena orgánem pro kontrolu
léčivých přípravků jednoho z členských států Evropské unie v souladu se směrnicí 2001/83/ES.“89
Jinými slovy, ač se proces registrace řídí směrnicí 93/42/EHS, podmínkou je i tak ověření podle
směrnice 2001/83/ES.90 Je tak zřejmé, že na první pohled jednoznačná odpověď se komplikuje.
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Rozhodnutí Soudu ESVO ze dne 9. dubna 2015, Pharmaq v. Intervet International, E-16/14.
Rozhodnutí Soudu ESVO ze dne 9. dubna 2015, Pharmaq v. Intervet International, E-16/14, bod 65.
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Rozhodnutí Soudu ESVO ze dne 9. dubna 2015, Pharmaq v. Intervet International, E-16/14, bod 66.
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Rozsudek ze dne 25. října 2018, Boston Scientific, C-527/17, ECLI:EU:C:2018:867.
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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 5. září 2017, Boston Scientific, C-527/17, Úř. věst. C 402,
27.11.2017, s.11.
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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 5. září 2017, Boston Scientific, C-527/17, Úř. věst. C 402,
27.11.2017, s.11.
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Bod 7.4 první a druhý pododstavec přílohy I směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických
prostředcích.
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Její význam je nicméně nezanedbatelný. Ve výsledku jde totiž o následující: Je možné získat
DOO pro zdravotnické prostředky, které obsahují léčivý přípravek?
Toto téma bylo velmi diskutované. Na jedné straně lze nalézt argumenty, že takovéto
kombinace zdravotnických prostředků s léčivými přípravky podstupují proces vedoucí k označení
„CE“, který není správním řízením o registraci v pravém slova smyslu, jelikož je možné zvolit
mezi akreditovanými subjekty, kterými jsou obvykle soukromé společnosti, nikoli správní úřady.
Nadto případné negativní stanovisko nemá žádný závazný právní účinek, jaký by mu byl
přisuzován ve správním řízení, a výrobce zdravotnického prostředku se může jednoduše obrátit
na jiný akreditovaný subjekt.91
Na druhé straně bylo vyzdvihováno přesně to, co přimělo Německý patentový a
známkový úřad obrátit se na Soudní dvůr, tedy že jakost, bezpečnost a užitečnost musí být
ověřena za použití metod uvedených ve směrnici 2001/83/ES. Akreditovaný subjekt je povinen
věc projednat s národním úřadem pro léčiva, příp. s Evropskou lékovou agenturou (EMA), „při
přijímání rozhodnutí věnuje názorům vyjádřeným v těchto konzultacích náležitou pozornost“ a o
svém rozhodnutí musí příslušný vnitrostátní orgán, příp. EMA vyrozumět.92 Nadto musí být
„[o]dborné stanovisko příslušného vnitrostátního orgánu nebo EMEA93 [...] zahrnuto do
dokumentace týkající se prostředku.“94 Lze tak porozumět názorům, že posouzení
zdravotnických prostředků je do jisté míry postavené naroveň posouzení léčivých přípravků
v souladu se směrnicí 2001/83/ES a jako takové i způsobilé stát se předmětem ochrany
poskytované DOO.
25. října 2018 Soudní dvůr tyto diskuze ukončil svým rozhodnutím, z něhož vyplývá, že
kombinace zdravotnických prostředků s léčivými přípravky chránit pomocí DOO nelze. Devátá
komora Soudního dvora judikovala, že článek 2 nařízení o DOO pro léčivé přípravky „musí být
vykládán v tom smyslu, že postup předchozího schválení podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 93/42/EHS [...] nemůže být pro účely použití tohoto nařízení považován za srovnatelný s
řízením o registraci této látky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES.“95

91

UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa von; RIDDERBUSCH, Oswin. European SPCs unravelled: a practitioner’s
guide to supplementary protection certificates in Europe. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018,
s. 31.
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Bod 4.3 přílohy II směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích.
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Dříve používaná zkratka pro Evropskou lékovou agenturu.
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Bod 4.3 přílohy II směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích.
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Rozsudek ze dne 25. října 2018, Boston Scientific, C-527/17, ECLI:EU:C:2018:867, bod 51.
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V odůvodnění se Soudní dvůr vyjádřil, že „[p]ojmy „léčivý přípravek“ a „zdravotnický
prostředek“ se [...] vzájemně vylučují“,96 přičemž „[p]od definici ‚zdravotnický prostředek‘
spadá [...] výrobek, jehož hlavní způsob účinku není dosažen farmakologickým, imunologickým
nebo metabolickým účinkem. Naopak výrobek, který dosahuje své hlavní zamýšlené funkce v
lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem
lze kvalifikovat jako ‚léčivý přípravek‘.“97 Pokud ovšem „látka působí pouze doplňujícím
účinkem k účinku zdravotnického prostředku, v němž je obsažena, nemůže být přitom
kvalifikována nezávisle na tomto prostředku.“98 V konkrétní věci tak látka, o níž se jedná,
nespadá a ani nemůže spadat do působnosti nařízení o DOO pro léčivé přípravky, přestože
v případě jejího samostatného použití by to možné bylo.99
Postavením zdravotnických prostředků obsahujících jako svou integrální součást látku,
která může být při samostatném použití považována za léčivý přípravek, avšak působí pouze
doplňujícím účinkem k účinku zdravotnického prostředku, mimo působnost nařízení o DOO pro
léčivé přípravky bylo o možnosti udělení DOO rozhodnuto. Soudní dvůr nicméně též podotkl, že
na rozdíl od předkládajícího soudu „nelze mít za to, že taková látka, jako je látka, o niž jde ve
věci v původním řízení [...] podléhá v rámci předchozího schválení zdravotnického prostředku, ve
kterém je obsažena, správnímu řízení, které je rovnocenné nebo srovnatelné s řízením
stanoveným ve směrnici 2001/83.“100 Důvodem, který Soudní dvůr k uvedenému závěru uvedl, je
skutečnost, že užitečnost, jakost a bezpečnost takové látky jsou posuzovány „nikoliv pro účely
použití této látky jako léčivého přípravku, jak by tomu bylo v rámci správního řízení stanoveného
směrnicí 2001/83, ale s přihlédnutím k účelu zdravotnického prostředku a začlenění této látky do
uvedeného zdravotnického prostředku.“101
Konečně se Soudní dvůr vyjádřil i ke srovnání s věcí Hogan Lovells (C‑229/09) a
Sumitomo Chemical (C‑210/12), pokud jde o vhodnost posouzení existence vazby funkční
rovnocennosti, o níž bylo v souvislosti s těmito rozsudky pojednáno výše. Potřeba samotného
posouzení však byla odmítnuta s odvoláním na již vyargumentovanou neaplikovatelnost nařízení
o DOO pro léčivé přípravky na daný případ.
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Rozsudek ze dne 25. října 2018, Boston Scientific, C-527/17, ECLI:EU:C:2018:867, bod 31.
Rozsudek ze dne 25. října 2018, Boston Scientific, C-527/17, ECLI:EU:C:2018:867, bod 33.
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Rozsudek ze dne 25. října 2018, Boston Scientific, C-527/17, ECLI:EU:C:2018:867, bod 34.
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Rozsudek ze dne 25. října 2018, Boston Scientific, C-527/17, ECLI:EU:C:2018:867, bod 35.
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Rozsudek ze dne 25. října 2018, Boston Scientific, C-527/17, ECLI:EU:C:2018:867, bod 36.
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Kombinace zdravotnických prostředků a léčivých přípravků, pokud spadá do působnosti
nařízení o zdravotnických prostředcích, tedy podle názoru Soudního dvora v současnosti není
způsobilá stát se předmětem DOO. Z pohledu inovujících společností, jež doufaly v opačný
závěr, nicméně ještě nemusí být vše ztraceno. Změna nařízení o DOO pro léčivé přípravky by
mohla určité skupině zdravotnických prostředků cestu k udělení DOO otevřít. Jak uvádí obsáhlá
studie Institutu Maxe Plancka z loňského roku, na dotaz, o jakou kategorii produktů by bylo
vhodné stávající právní režim DOO případně rozšířit, jasná většina dotázaných osob s určitým
profesním vztahem k DOO, jmenovala právě zdravotnické prostředky.102 Vzhledem k velmi
nedávné změně nařízení, kterou došlo k zavedení výrobní výjimky, resp. výjimek, z výlučné
ochrany poskytované DOO, však nelze předpokládat, že by k rozšíření působnosti DOO na
zdravotnické prostředky mělo dojít v nejbližší době.103
Rozhodnutí Soudního dvora má zásadní dopad i na praxi národních úřadů. Přestože
většina z nich na otázku, zda považují zdravotnické prostředky za léčivé přípravky podle článku 1
písm. a) nařízení o DOO pro léčivé přípravky, odpověděla, že nikoli, z odpovědí úřadů Lotyšska,
Finska a Lucemburska, zdá se, vyplývá názor opačný. Přinejmenším v případě Nizozemska už
byla navíc DOO pro zdravotnické prostředky i udělena.104 Na výklad Soudního dvora v daném
rozsudku bude tedy žádoucí patřičně reagovat.
Jak vyplývá z výše uvedeného, Soudní dvůr se ve věci Boston Scientific (C-527-17)
zaobírá především tím, zda výrobek, předtím než je jako léčivý přípravek uveden na trh,
„podléhá správnímu řízení o registraci podle směrnice [...] 2001/83/ES [...] nebo směrnice [...]
2001/82/ES“105 v souladu s článkem 2 nařízení o DOO pro léčivé přípravky. Jak bylo
poznamenáno v úvodu kapitoly prostřednictvím odkazu na článek 3, jež vyjmenovává
hmotněprávní podmínky pro získání osvědčení, nepostačuje samozřejmě, podléhá-li výrobek
danému řízení o registraci, ale je zapotřebí, aby výrobek takovouto registraci rovněž získal. Tak
102

Max Planck Institute for Innovation and Competition. Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection
Certificates in the EU: Final Report [online]. MPI, květen 2018, s. 449 [cit. 25. července 2019]. Dostupné z
WWW: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29524/attachments/1/translations/en/renditions/native>.
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nařízení o DOO pro léčivé přípravky. Článek 21a nařízení č. 469/2009 ve znění nařízení č. 2019/933. Momentum
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změn nařízení.
104
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Dostupné z WWW: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29524/attachments/1/translations/en/renditions/
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Článek 2 nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
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stanoví podmínka článku 3 písm. b), která je splněna, pokud byl v členském státě, ve kterém je
podána žádost o DOO, ke dni předložení žádosti „výrobek platně registrován jako léčivý
přípravek v souladu se směrnicemi 2001/83/ES, popřípadě 2001/82/ES.“106
Právě tato podmínka byla předmětem dalšího nedávného rozsudku Soudního dvora, a to
ve věci Merck Sharp & Dohme Corporation (C‑567/16)107 z konce roku 2017. High Court of
Justice108 se na Soudní dvůr obrátil s předběžnou otázkou, zda lze oznámení o ukončení postupu
v rámci decentralizovaného postupu registrace léčivého přípravku považovat za rovnocenné
rozhodnutí o registraci.109 Druhou předběžnou otázkou pak bylo, zda představuje „chybějící
rozhodnutí o registraci [...] ke dni předložení žádosti o [DOO] v tomto členském státě nedostatek,
jenž lze odstranit [...] po vydání tohoto rozhodnutí.“110 Vedle společnosti Merck Sharp & Dohme
Corporation (dále též „MSD“), jíž se spor týkal, a Evropské komise, předložila vyjádření k dané
věci i česká vláda, podle níž „oznámení o ukončení řízení nelze považovat za rovnocenné
vydanému rozhodnutí o registraci a v případě, že toto rozhodnutí nebylo vydáno ke dni podání
žádosti o DOO, se jedná o vadu žádosti, kterou již nelze zhojit.“111
Zodpovězení první z otázek se na první pohled může zdát banální. Pokud litera právního
aktu vyžaduje registraci, událost, jež registrací není, tuto podmínku jistě nesplňuje. Důvodu pro
podání předběžné otázky lze ovšem snáze porozumět s ohledem na skutečnost, že „některé
funkce rozhodnutí o registraci – zejména záruka bezpečnosti výrobku, identity výrobku, jenž je
předmětem DOO, a výpočet doby platnosti DOO – mohou být splněny oznámením o ukončení
postupu.“112 Oznámení o ukončení postupu je součástí tzv. decentralizovaného postupu, který
upravuje článek 28 směrnice 2001/83/ES ve znění směrnice 2004/27/ES. Podle odstavce 5 tohoto
článku pak „každý členský stát přijme rozhodnutí o registraci [...] do 30 dnů.“113 Další relevantní
lhůtou je lhůta vyplývající z článku 17 téhož nařízení, který stanoví, že „[č]lenské státy přijmou
veškerá vhodná opatření pro zajištění toho, aby bylo řízení o registraci léčivých přípravků
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uzavřeno v maximální lhůtě 210 dnů ode dne podání platné žádosti.“114 Z výše uvedeného by se
mohlo zdát, že podání žádosti o registraci přibližně rok před uplynutím doby platnosti základního
patentu, který musí být ke dni podání žádosti o DOO platný, má-li mít tato žádost úspěch, by
mělo být včasné. V daném případě tomu tak ovšem nebylo.
V září 2013 podala společnost MSD v několika členských státech žádosti o rozhodnutí o
registraci, nicméně jejich platnost byla uznána až 13. února 2014. Nadto, k vydání zmíněného
oznámení o ukončení řízení došlo pouhý den před uplynutím lhůty podle článku 17, a to 10. září
2014. Vzhledem k tomu, že doba platnosti základního patentu měla uplynout již 13. září 2014,
rozhodnutí o registraci přípravku ve většině dotčených členských států bylo vydáno až po tomto
datu. Společnost MSD tak pro účely žádosti o DOO zvolila tu z možností, jež nabízela největší
naději na jeho vydání a požádala o udělení DOO ještě za doby platnosti základního patentu
s odkazem na oznámení o ukončení postupu podle článku 28 odst. 4. Nedlouho poté, co bylo
vydáno rozhodnutí o registraci ve Spojeném království, zaslala pak společnost příslušnému úřadu
ve snaze podpořit svou žádost kopii tohoto rozhodnutí. Soudní dvůr nicméně rozhodl, že
oznámení o ukončení postupu nelze považovat za rovnocenné rozhodnutí registraci podle článku
3 písm. b),115 když „takové oznámení neumožňuje uvedení na trh léčivého přípravku [...], což je
naopak charakteristické pro rozhodnutí o registraci.“116 Na základě uvedeného oznámení tedy
není možné získat DOO.
Nutno podotknout, že rozhodnutí národních úřadů byla značně nejednotná. Byť
v Portugalsku, ve Švédsku a ve Spojeném království byly žádosti o DOO zamítnuty z téhož
důvodu, jaký uvedl Soudní dvůr, v Dánsku, Řecku, Itálii a v Lucembursku jim bylo naopak
vyhověno. V Nizozemsku sice došlo k zamítnutí žádosti, avšak z jiného důvodu. Podle
uvedeného shrnutí vyjádření za českou vládu byl právní názor v něm uvedený v souladu
s názorem Soudního dvora. Je však patrné, že považovat odpověď na první ze dvou předběžných
otázek za banální, by bylo nepřesné.
Pokud jde o druhou předběžnou otázku, tedy zda je možné nedostatek zapříčiněný
chybějícím rozhodnutím o registraci ke dni podání dodatečně odstranit, právní názor vyjádřený
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Článek 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství
týkajícím se humánních léčivých přípravků.
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Rozsudek ze dne 7. prosince 2017, Merck Sharp, C‑567/16, ECLI:EU:C:2017:948, bod 46.
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Rozsudek ze dne 7. prosince 2017, Merck Sharp, C‑567/16, ECLI:EU:C:2017:948, bod 44.
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českou vládou by vedl k témuž výsledku, nicméně s odůvodněním v rozsudku slučitelný není.117
Ve shrnutí vyjádření stojí, že pokud nebylo rozhodnutí o registraci vydáno ke dni podání žádosti
o DOO jedná se „o vadu žádosti, kterou již nelze zhojit.“118 Soudní dvůr nicméně založil své
rozhodnutí na argumentaci, že z ustanovení článku 3 písm. b) vyplývá, že „získání rozhodnutí o
registraci v daném členském státě je podmínkou související s výrobkem.“119 Naproti tomu
z článku 10 odst. 3 nařízení o DOO pro léčivé přípravky120 „z formulace ‚[n]esplňuje-li žádost o
[DOO] podmínky‘, plyne, že podle tohoto ustanovení lze odstranit jedině nedostatek, jímž je
dotčena žádost o DOO.“121 Z toho vyplývá, že vadu způsobenou chybějícím rozhodnutím o
registraci odstranit ex post podle článku 10 odst. 3 nelze, jelikož „představuje nedostatek
související s výrobkem jako léčivým přípravkem, a nikoli nedostatek související se žádostí o
DOO.“122
Zajisté je možné si představit i jiný výsledek rozhodnutí, zvláště pokud jde o
první předběžnou otázku, a rozsudek se vzhledem k popsaným skutečnostem případu může zdát
přísný. Přesto lze polemizovat s názorem, že text nařízení se v tomto případě zdá být pro změnu
až příliš jasný.123 Autor tohoto názoru se ptá, proč by měl být žadatel penalizován za to, že trvá
déle prokázat bezpečnost a účinnost léčivého přípravku či za to, že národní lékové agentury
mohou zdržet proces vedoucí k získání registrace. Nicméně, jak je v rozsudku rovněž uvedeno,
společnost MSD začala vyvíjet léčivý přípravek v roce 2006, přibližně dvanáct let po přihlášení
vynálezu a více než sedm let po udělení patentu, přičemž v polovině roku 2013 došlo ke
schválení přípravku Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, vládní agenturou Spojených států
amerických.124 Pokud by tak k podání žádostí o rozhodnutí o registraci v členských státech EU
117

Je nicméně rovněž možné, že text dostupný ve Zprávě o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České
republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2017, z níž je citováno, je v tomto směru nepřesný.
118
Odbor komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro
zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2017 [online]. Praha, 2018, s. 25. [cit.
25. července 2019]. Dostupné z WWW: <https://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pages/esdvlz/$file/VLZzprava_2017.pdf>.
119
Rozsudek ze dne 7. prosince 2017, Merck Sharp, C‑567/16, ECLI:EU:C:2017:948, bod 49.
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469/2009).
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Rozsudek ze dne 7. prosince 2017, Merck Sharp, C‑567/16, ECLI:EU:C:2017:948, bod 52.
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došlo v době podání žádosti o registraci v USA, s včasnou registrací výrobku, a tak i se získáním
DOO v Evropě by pravděpodobně nebyl problém. Z uvedeného tak nutně nevyplývá, že by byl
režim DOO špatně nastaven, jak by se mohlo zdát z otázek v citovaném článku položených.

2.3. Částečné objasnění podmínky identifikace účinné látky
v základním patentu
Vedle registrace je další základní podmínkou pro udělení DOO rovněž uvedenou v článku
2 nařízení o DOO pro léčivé přípravky, aby byl výrobek „na území členského státu chráněn
patentem.“125 Podobně jako u podmínky registrace je i tato podmínka specifikována v článku 3.
Konkrétně písmeno a) článku 3 stanoví, že osvědčení je možné vydat, jen pokud je v členském
státě, ve kterém je žádost podána, ke dni předložení žádosti „výrobek chráněn platným základním
patentem.“126
V první řadě je třeba uvést, že z nařízení nikterak nevyplývá, že by se mělo vztahovat jen
na určité typy patentů. Nezáleží tedy, zda je základním patentem národní patent či patent
evropský.127 Nic by nemělo bránit ani uznání evropského patentu s jednotným účinkem coby
patentu základního ve smyslu nařízení o DOO pro léčivé přípravky. Už důvodová zpráva
k původnímu nařízení o DOO pro léčivé přípravky ostatně s tímto typem patentu výslovně počítá,
když vedle národního a evropského patentu zmiňuje též patent „komunitní“.128
Z definice základního patentu pak vyplývá, že nezáleží ani o jaký typ patentových nároků
se jedná, když článek 1 písm. c) stanoví, že základním patentem je „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.“129

Dostupné z WWW: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/results_product.cfm?Appl_Type=N&Appl_
No=200153>. Liptruzet je spolu s v rozsudku uvedeným Atozet obchodním názvem léčiva registrovaného na
základě decentralizovaného registračního procesu DE/H/3895/004. European Medicines Agency. List of
nationally authorised medicinal products: Active substance: atorvastatin / ezetimibe. European Medicines
Agency [cit. 25. července 2019]. Dostupné z WWW: <https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/
atorvastatin/ezetimibe-list-nationally-authorised-products-psusa/00010385/201807_en.pdf>.
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Článek 2 nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
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Důvodová zpráva k návrhu nařízení Rady (EHS) ze dne 11. dubna 1990 o zavedení dodatkových ochranných
osvědčení pro léčivé přípravky [COM(90) 101 final], bod 30.
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Na rozdíl od druhu patentu či typu jeho nároků představuje zásadní interpretační potíže na
první pohled jednoznačná podmínka, aby výrobek byl daným patentem chráněn. Výklad článku 3
písm. a) je přitom tím vůbec nejčastějším impulsem pro předběžné otázky ze všech ustanovení
nařízení o DOO pro léčivé přípravky.130
Z pohledu patentového práva je patentem, zjednodušeně řečeno, chráněno vše, co spadá
do výseče vymezené nároky. Určení toho, zda je výrobek patentem chráněn, je pak možné
zodpovězením otázky, zda by za jiných okolností takový výrobek daný patent porušoval. Tento
postup byl nicméně kritizován jako nevhodný pro určení toho, zda je výrobek patentem chráněn
ve smyslu nařízení o DOO pro léčivé přípravky, jelikož by ve výsledku otevíral cestu k udělování
DOO na základě patentů, jež výrobek pouze zahrnují, avšak nijak neuvádějí. Vzhledem k účelu
nařízení kompenzovat jak časově, tak finančně náročný výzkum, není žádoucí, aby na základě
patentu, který v nároku uvádí účinnou látku A a nezmiňuje látku B bylo možné udělit DOO na
jakoukoliv kombinaci účinné látky A a B. Po jisté době, kdy se národní úřady přikláněly k té či
oné interpretaci, byl zmíněný test porušení patentu (infringement test) nahrazen testem
identifikace (identification test).131
Soudní dvůr Evropské unie se k této interpretaci přiklonil v důležitém rozhodnutí Medeva
(C-322/10),132 v němž judikoval, že článek 3 písm. a) nařízení o DOO pro léčivé přípravky „musí
být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby příslušné orgány průmyslového vlastnictví
členského státu vydaly DOO, které se vztahuje na účinné látky, které nejsou uvedeny ve znění
nároků základního patentu, který byl uplatněn na podporu takové žádosti.“133 Stejně tak „pokud
je v patentových nárocích uvedena kombinace dvou účinných látek, avšak není v nich uvedena
jedna z těchto účinných látek posuzovaná jednotlivě, DOO nemůže být na základě takového
patentu vydáno pro jednu z těchto účinných látek posuzovanou odděleně.“134 Zjednodušeně
řečeno, pokud nároky základního patentu uvádí kombinaci dvou účinných látek, DOO nemůže
být vydáno pro kombinaci těchto látek s látkou třetí a zároveň jej není možné vydat ani pouze pro
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s. 35.
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jednu z těchto látek. Způsobilá ochrany poskytnuté DOO je tak pouze zmíněná kombinace dvou
účinných látek.
Problém, jak interpretovat, co je chráněno patentem se tak do značné míry transformoval
na problém, co lze interpretovat jako dostatečné, pokud jde o uvedení účinné látky (či kombinace
účinných látek) v patentových nárocích. Tak například High Court of Justice135 se mj.
v předběžné otázce vedoucí k rozhodnutí ve věci Eli Lilly (C-493/12)136 obrací na Soudní dvůr
s otázkou, zda postačuje funkční definice účinné látky, či je vyžadována definice strukturální.
Soudní dvůr odpovídá v bodu 39 rozsudku, že „článek 3 písm. a) nařízení č. 469/2009 v zásadě
nebrání tomu, aby mohla být účinná látka odpovídající funkční definici uvedené v nároku
evropského patentu [...] považována za látku chráněnou uvedeným patentem.“137 Zároveň však
Soudní dvůr v rozsudku upozorňuje, „že na základě takových patentových nároků vykládaných
mj. s ohledem na popis vynálezu, jak stanoví článek 69 EPÚ138 a protokol o jeho výkladu, musí
být možné konstatovat, že se tyto patentové nároky sice implicitně, avšak nutně týkají předmětné
účinné látky, a to specifickým způsobem.“139 Ve své podstatě z názoru Soudního dvora vyplývají
následující tři podstatná zjištění: 1) Funkční definice je možná. 2) Postačuje, týkají-li se
patentové nároky týkat účinné látky implicitně, avšak nutně a specifickým způsobem. 3) Je třeba
přihlížet k popisu vynálezu. Není rovněž bez významu, že se Soudní dvůr odvolal na článek 69
Evropské patentové úmluvy a protokolu o jeho výkladu a sám sebe prohlásil za orgán
nezpůsobilý k podání jakéhokoliv upřesnění, jak aplikovat test identifikace, pokud jde o popis
patentu. Otázce, kde se nachází hranice pro určení, že účinná látka či látky jsou chráněny
základním patentem, se tímto Soudní dvůr do značné míry vyhnul. Stačí, když je účinná látka, o
kterou se jedná, rozpoznatelná coby předmět funkční definice užité v patentových nárocích?
Nebo je zapotřebí, aby popis danou účinnou látku identifikoval výslovně, a pokud ano, jak
přesně?140
Na tomto místě je vhodné připomenout, že vzhledem ke specifičnosti DOO, mají
odpovědi na uvedené otázky do jisté míry retroaktivní, a i proto dalekosáhlé důsledky. Pokud by
135
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totiž ze závěrů Soudního dvora vyplynulo, že způsob, jakým subjekt zpracovává přihlášky
vynálezů neumožňuje, aby na jejich základě udělené patenty bylo možné považovat za základní
patenty ve smyslu nařízení o DOO, dojde prakticky k vyloučení v krajních případech i celé části
portfolia patentů daného subjektu z možnosti ochrany DOO. Vzpomeneme-li navíc finanční
význam DOO pro inovativní farmaceutické společnosti, lze jen těžko podcenit důležitost
rozhodnutí Soudního dvora, která se vztahují na výklad článku 3 písm. a) nařízení.
Netrpělivě očekávaným tak bylo nedávné rozhodnutí ve věci Teva UK v. Gilead
Sciences (C-121/17),141 které bylo Soudním dvorem vyneseno v červenci loňského roku, a jehož
předmětem bylo právě ustanovení článku 3 písm. a). Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla
předložena v rámci sporu společnosti Teva UK a dalších společností na straně jedné se
společností Gilead Sciences na straně druhé ve věci platnosti DOO uděleného pro farmaceutický
výrobek pro léčbu viru lidského imunodeficitu známého pod zkratkou HIV.142 Konkrétně se
jednalo o léčivý přípravek společnosti Gilead Sciences, prodávaný pod obchodním názvem
Truvada, obsahující dvě účinné látky, a to tenefovir disoproxyl (TD) a emtricitabi, které mají
společný léčivý účinek.143
Zatímco TD byl mezi nárokovanými sloučeninami v patentovém nároku základního
patentu výslovně uveden druhá účinná látka emtricitabin nikoli. Patentový nárok 27 sice
v překladu zní: „‘Farmaceutická kombinace obsahující sloučeninu odpovídající jednomu z
patentových nároků 1 až 25, společně s farmaceuticky přijatelným nosičem, a případně další
léčivé látky,‘“ nicméně „[v]ýraz ‚další léčivé látky‘ [...] není v dotčeném základním patentu
definován ani vysvětlen.“144 Ve svém rozhodnutí Soudní dvůr v prvé řadě potvrdil dřívější
rozhodnutí ve věci Eli Lilly (C-493/12), že v případě funkční definice „musí být možné
konstatovat, že se [...] patentové nároky sice implicitně, avšak nutně týkají předmětné účinné
látky, a to specifickým způsobem.“145 Rozsudek nadto ovšem nabízí i interpretaci této podmínky,
která je shrnuta v bodu 57 následovně: „Z pohledu odborníka a na základě stavu techniky k datu
podání přihlášky základního patentu146 nebo k datu vzniku práva přednosti téhož patentu:
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-

musí kombinace účinných látek nezbytně vyplývat ve světle popisu a výkresů tohoto patentu
z vynálezu, na který se patent vztahuje, a

-

každou z uvedených účinných látek musí být možné konkrétně identifikovat ve světle
veškerých informací zveřejněných uvedeným patentem.“147
Na základě aplikování uvedeného dvojího testu High Court of Justice148 následně

judikoval, že DOO společnosti Gilead Sceinces je neplatné.149 Soudce ve věci, Mr Justice Arnold,
v rozhodnutí shrnul: Co Soudní dvůr v podstatě říká je, že účelem nařízení o DOO je umožnit
držiteli základního patentu, aby získal dodatečnou ochranu pro to, co skutečně vynalezl a nikoli
pro to, co nevynalezl.150
Přestože Soudní dvůr ve svém rozhodnutí stanovil dvojitý test, který v konkrétní věci vedl
k rozhodnutí o neplatnosti příslušného DOO, část odborné veřejnosti považuje za významné, že
Soudní dvůr, alespoň dle jejich interpretace textu rozsudku, nevyžaduje, aby byl výrobek (tedy
účinná látka, či kombinace účinných látek) skutečně identifikován („identified“) v základním
patentu, nýbrž že stačí, je-li možné jej identifikovat („identifiable“). Jako další možný závěr z
analýzy textu rozsudku je pak spatřováno, že Soudní dvůr nevyloučil, že i obecný pojem, tak
široký a neurčitý jako „další léčivé látky“, může případně postačit k tomu, aby konkrétní výrobek
bylo možné identifikovat a na jeho základě udělit platné DOO.151
S uvedenými závěry ohledně toho, co z textu rozsudku vyplývá, se však autor tohoto textu
ztotožňuje jen částečně. Byť je nutno podotknout, že Soudní dvůr je v textu rozhodnutí
konzistentní v užívání výrazu „identifiable“ (6 výskytů) namísto „identified“ (0 výskytů),152
nejsem názoru, že je vhodné přikládat tomu přílišnou důležitost už proto, že jako potřebný důkaz
toho, že je možné účinnou látku identifikovat, si představuji právě její identifikaci. Co se týče
významu, který má nevyloučení termínu „další léčivé přípravky“ jako příliš neurčitého, než aby
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Rozsudek ze dne 12. prosince 2013, Eli Lilly and Company, C-493/12, ECLI:EU:C:2013:835, bod 57.
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na jeho základě bylo možné identifikovat výrobek, jsem rovněž spíše skeptický. V opačném
případě, tedy pokud by Soudní dvůr termín shledal příliš neurčitým, už by se dle mého názoru
jednalo o interpretaci, které se Soudní dvůr výslovně zřekl ve prospěch předkládajícího soudu.
Vykládat zdrženlivost soudu v tomto ohledu jako nejednoznačnost posuzovaného případu se mi
proto jeví jako nemístné. Nicméně teprve další případy ukáží, zda a případně do jaké míry tyto
postřehy skutečně předvídaly směřování rozhodovací praxe Soudního dvora, pokud jde o výklad
článku 3 písm. a).
Ostatně dva případy týkající se právě článku 3 písm. a) nařízení o DOO pro léčivé
přípravky momentálně čekají na rozhodnutí. Chronologicky prvním je Royalty Pharma
Collection Trust (C-650/17),153 přičemž v této věci proběhlo jednání 27. června 2019. Předběžné
otázky Bundespatentgericht154 jako soudu předkládajícího se týkají především určení, za jakých
okolností je výrobek chráněn platným patentem ve světle funkční definice výrobku. Datum
podání žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce v této věci předchází datu vynesení rozsudku ve
věci Teva UK v. Gilead Sciences (C-121/17). Druhým případem čekajícím na rozhodnutí
Soudního dvora je Sandoz a Hexal (C-114/18),155 který je očekávaný s větším napětím, a to
zejména vzhledem k předběžné otázce vztahující se na tzv. „Markush“ nárok. Jedná se o „[t]yp
nároků, kdy hlavní nárok v sobě zahrnuje souhrn všech alternativních znaků řešení, přičemž
každý závislý nárok neobsahuje všechny znaky nároku hlavního, ale výběr z nich.“156
Markushovy vzorce pokrývají třídy chemických sloučenin a v oblasti léčivých přípravků je jich
používáno často.157 Jedná se ovšem o komplexní typ nároků. Stížnostní senát Evropského
patentového úřadu ostatně zmiňuje, že použití Markushových vzorců představuje zvláštní
problémy způsobené mimořádnou délkou patentových nároků a též tím, že se vzorec skládá
z proměnných, z nichž mnoho je definováno dalšími proměnnými.158 Pro rozsudek ve věci
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Royalty Pharma Collection Trust (C-650/17) ani pro rozsudek ve věci Sandoz a Hexal (C-114/18)
zatím nebylo stanoveno datum ve veřejnosti přístupném soudním kalendáři Soudního dvora.159
Aktuálně probíhající řízení o udělení DOO či o platnosti jeho udělení se povětšinou týkají
starších základních patentů. Lze však předpokládat, že časem bude pravděpodobně zapotřebí, aby
Soudní dvůr posoudil, zda je výrobek chráněn platným základním patentem, též v případech, kdy
se osvědčení opírá o základní patenty týkající se nukleových kyselin, polymerů, biosimilárních
léčiv apod. Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se Soudní dvůr s takovýmito případy
vypořádá. Článek 3 písm. a) pravděpodobně i nadále zůstane ustanovením, jehož výklad je
nejčastějším důvodem pro podání předběžné otázky, pokud jde o DOO.
K podmínce v článku 3 písm. a), že výrobek je chráněn platným základním patentem, je
třeba ještě zmínit související podmínku, kterou Soudní dvůr odvodil z článku 1 písm. c) definující
základní patent jako „patent, který chrání výrobek jako takový.“160 Právě na základě pojmu „jako
takový“ Soudní dvůr v rozhodnutí Actavis v. Boehringer Ingelheim Pharma (C-577/13)161
judikoval, že „základní patent může účinnou látku chránit „jako takovou“ ve smyslu čl. 1 písm.
c) a čl. 3 písm. a) nařízení č. 469/2009 jen tehdy, představuje-li tato účinná látka předmět
vynálezu, na který se vztahuje uvedený patent.“162 K výše uvedenému závěru, jej vedla i
následující úvaha domýšlející do důsledku situaci opačnou, tedy případ, kdy by byl základní
patent způsobilý chránit i ty účinné látky, které předmětem vynálezu nejsou: „S přihlédnutím k
potřebě [...] zohlednit všechny zájmy, včetně veřejného zdraví, by připuštění toho, že všechna
postupná uvedení určité účinné látky na trh s neomezeným počtem dalších účinných látek, které
nejsou předmětem vynálezu, na který se vztahuje základní patent, zakládají nárok na přiznání
mnohačetných DOO, bylo v rozporu s rovnováhou, která má být nastolena, pokud jde o podporu
výzkumu v Unii prostřednictvím DOO, mezi zájmy farmaceutického průmyslu a péčí o veřejné
zdraví.“163 Skutečnost, že kombinace účinných látek je výslovně uvedena v patentovém
nároku,164 tak v uvedeném případě nepostačovala ke splnění podmínky podle článku 3 písm. a),
jelikož tato kombinace nebyla předmětem vynálezu (resp. „jádrem vynálezecké činnosti“) a s
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ohledem na uvedený výklad definice základního patentu ji proto daný patent nemohl chránit
„jako takovou“. Udělení DOO tak nebylo shledáno v souladu s nařízením.165
Nicméně několik let po uvedeném rozsudku, kdy byla podána předběžná otázka ohledně
článku 3 písm. a) v dříve zmíněné věci Teva UK v. Gilead Sciences (C-121/17), generální
advokát upozornil na riziko záměny posouzení kritéria, že účinná látka musí obsahovat
„vynálezeckou činnost základního patentu“ s kritérii patentovatelnosti spadajícími výlučně do
oblasti vnitrostátního nebo smluvního práva.166 Soudní dvůr se navíc v této věci sice odkázal na
Actavis v. Boehringer Ingelheim Pharma (C-577/13), nicméně pojmu „předmět vynálezu“ se ve
svém rozsudku dále příliš nevěnoval. Přesto si nemyslím, že by bylo namístě interpretovat výše
uvedené jako kompletní odklon Soudního dvora od požadavku, že základní patent může účinnou
látku chránit jen pokud účinná látka představuje předmět vynálezu, na který se uvedený patent
vztahuje. Zvláště pak když Soudní dvůr obvykle výslovně zmíní (nebo alespoň v minulosti
obvykle zmínil), chystá-li se odklonit od svého dřívějšího názoru.167 Téměř jisté ovšem zůstává,
že předběžných otázek vztahujících se k interpretaci článku 3 písm. a) tím spíše přibyde.
Právní věta rozsudku ve věci Actavis v. Boehringer Ingelheim Pharma (C-577/13), v níž
Soudní dvůr odmítl možnost získání DOO na základě patentu uvádějícím kombinaci účinných
látek, která však nepředstavovala předmět vynálezu,168 se kromě výkladu článku 3 písm. a)
odkazuje rovněž na výklad písmena c) tohoto článku. Pod písmenem c) je uvedena další
podmínka pro získání osvědčení,169 které bude věnována pozornost v následující části textu.
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2.4. Značný posun v interpretaci principu „jedno DOO na
výrobek“
Důvodová zpráva k návrhu původního nařízení DOO pro léčivé přípravky upozorňuje, že
pokud by mělo být pro jeden výrobek postupně uděleno více DOO, mohlo by to vést
k nežádoucímu účinku, kterým je příliš dlouhá doba ochrany výrobku, a tím pádem porušení
rovnováhy mezi zájmy, které je s ohledem na DOO třeba brát v potaz.170 Právě to v samotném
textu nařízení o DOO pro léčivé přípravky reflektuje článek 3 písm. c), jež jako podmínku pro
získání osvědčení stanoví, že v členském státě, ve kterém je podána žádost o DOO, ke dni
předložení této žádosti „výrobek nebyl dosud předmětem osvědčení.“171
Pokud jde o názor, že nařízení nebylo zcela dobře zpracováno,172 jen těžko se s ním lze
neztotožnit přinejmenším, pokud jde právě o článek 3 písm. c). Neurčitost textu návětí a písm. c)
článku 3 nařízení o DOO pro léčivé přípravky původně například umožňovala, aby žadatel za
určitých podmínek získal více DOO na jediný produkt. Stačilo, aby žádost o další DOO byla
podána dříve než došlo k udělení DOO na základě předchozí žádosti, tedy v čase, kdy „výrobek
nebyl dosud předmětem osvědčení.“173 Skutečnost, že žádost o DOO na tentýž produkt již byla
podána, tak byla právně bezvýznamná, pokud stále nedošlo k jejímu udělení. Na druhou stranu
v případě, že došlo k udělení DOO, bylo rovněž bez právního významu, komu bylo DOO
uděleno. Okamžikem udělení DOO tak ztratil způsobilost získat další DOO na týž produkt nejen
subjekt, jemuž bylo původní DOO uděleno, ale i každý další.174
Uvedený doslovný výklad byl revidován Soudním dvorem v rozsudku ve věci Biogen v.
SmithKlineBeecham Biologicals (C‑181/95).175 Soudní dvůr v tomto rozsudku uvedl, že pokud
se léčivý přípravek opírá o více základních patentů, nařízení č. 1768/92 (tj. původní nařízení o
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DOO pro léčivé přípravky) nevylučuje udělení DOO každému z majitelů základního patentu.176
Nedlouho po tomto rozhodnutí pak vešlo v účinnost nařízení o DOO pro přípravky na ochranu
rostlin, které na základě bodu 17 odůvodnění vztáhlo mj. článek 3 odst. 2 téhož nařízení na
výklad článku 3 nařízení o DOO pro léčivé přípravky. Článek 3 odst. 2 nařízení o DOO pro
přípravky na ochranu rostlin stanoví jednak, že „[m]ajiteli více než jednoho patentu pro tentýž
produkt177 nebude vydáno pro tento produkt více než jedno osvědčení“ a ve větě druhé pak
potvrzuje, že „[p]okud však probíhá řízení o dvou nebo více žádostech týkajících se téhož
produktu a pocházejících od dvou nebo více majitelů různých patentů, může být vydáno jedno
osvědčení pro tento produkt každému z těchto majitelů.“178 Původní „jedno DOO na výrobek“179
tak již neplatí a relevantní ustanovení je třeba vykládat spíše jako „jedno DOO na výrobek a
žadatele“.180
Lze však konstatovat, že bezvadný nebyl ani výše uvedený pokus o stanovení podmínky v
článku 3 odst. c) provedený prostřednictvím nařízení o DOO pro přípravky na ochranu rostlin.
Litera článku 3 odst. 2 posledně jmenovaného nařízení totiž podmiňuje možnost vydání DOO
více majitelům různých patentů tím, že řízení o jejich žádostech „probíhá“. Zda lze majiteli
základního patentu vydat DOO „pro výrobek, pro který již v okamžiku podání žádosti o [DOO]
bylo jednomu či více majitelům [...] vydáno jedno či více [DOO]“181 se tak stalo předmětem
předběžné otázky ve věci AHP Manufacturing v. Bureau voor de Industriële Eigendom (C482/07).182
Soudní dvůr k této otázce uvedl, že „čl. 3 odst. 2 druhá věta nařízení č. 1610/96 musí být
vykládán nejen výlučně s ohledem na jeho znění, ale rovněž s přihlédnutím k obecné systematice
a cílům systému, do něhož se začleňuje.“183 Je tak třeba přihlédnout zejména k článku 7 nařízení
o DOO pro léčivé přípravky, který stanoví, že „[ž]ádost o osvědčení musí být podána ve lhůtě
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šesti měsíců počítané ode dne, ke kterému byl výrobek registrován jako léčivý přípravek“ 184 či
„ve lhůtě šesti měsíců ode dne udělení patentu v případech, kdy bylo rozhodnutí o registraci
výrobku vydáno před udělením základního patentu.“185 Pokud by byla úspěšnost žádosti o DOO
odvislá od skutečnosti, že ve vztahu k jinému žadateli řízení o udělení stále probíhá, znamenalo
by to, že autor pozdější žádosti se nebude moci spolehnout na uvedené lhůty, které „tvoří jeden z
prvků systému zavedeného nařízením.“186 Důsledkem by bylo v podstatě vytvoření systému „kdo
dřív přijde, ten dřív mele“, na jehož základě by docházelo k upřednostňování mezi žadateli, proti
kterému, byť ne v témže kontextu, se Soudní dvůr vyjádřil už ve věci Biogen v.
SmithKlineBeecham Biologicals (C‑181/95).187 Mimo to, ani dřívější podatel žádosti by se na
udělení DOO nemohl spolehnout, a to konkrétně v případě, že příslušný úřad dříve kladně vyřídí
žádost jiného subjektu, přestože byla podána později. Dále Soudní dvůr přihlédl rovněž
k rozdílným dobám pro vyřízení žádostí o DOO v různých členských státech, což by v důsledku
mohlo mít též negativní efekt na fungování vnitřního trhu.188
Také právě na základě výše uvedených úvah, Soudní dvůr judikoval, že článek 3 písm. c)
je s ohledem na druhou větu článku 3 odst. 2 nařízení č. 1610/96 třeba vykládat tím způsobem, že
„nebrání tomu, aby majiteli základního patentu bylo vydáno DOO pro výrobek, pro který již v
okamžiku podání žádosti o DOO bylo jednomu či více majitelům jednoho či více jiných
základních patentů vydáno jedno či více DOO.“189
Nicméně ani tento závěr nebyl posledním upřesněním týkajícím se interpretace článku 3
písm. c). Doposud nebylo sporu, že získá-li subjekt DOO pro určitý výrobek, není vyloučeno, aby
týž subjekt získal další DOO pro další výrobek. Další část textu se proto bude věnovat tomu, jak
je na totožnost, resp. rozdílnost výrobku v tomto ohledu pohlíženo Soudním dvorem, a to
zejména v souvislosti s kombinacemi účinných látek. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1. a jak
stanoví článek 1 písm. b) nařízení o DOO pro léčivé přípravky, výrobkem je „účinná látka nebo
kombinace účinných látek léčivého přípravku.“190 Vycházíme-li z tohoto odlišení účinné látky od
184
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kombinace účinných látek, jako logický důsledek toho by se nabízelo, že vydání DOO na
účinnou látku nevylučuje vydání DOO na tuto účinnou látku v kombinaci s další účinnou látkou,
jelikož se tím pádem jedná o jiný výrobek.
Soudní dvůr se s těmito závěry nicméně zcela neztotožňuje, když pro posouzení souladu
s podmínkou v článku 3 písm. c) zjišťuje rovněž, zda je každá z účinných látek tvořících součást
kombinace účinných látek chráněna uvedeným patentem jako taková.191 Je pozoruhodné, že toto
kritérium, které je vlastní podmínce v článku 3 písm. a) vyžadující, aby byl výrobek „chráněn
platným základním patentem“,192 je zvlášť předmětem posouzení i u písm. c). Je o to
pozoruhodnější, že v rozsudku ve věci Actavis v. Sanofi (C-443/12)193 Soudní dvůr došel na
základě tohoto kritéria k závěru, že majitel DOO pro výrobek, jímž byla účinná látka, nemůže
získat další DOO pro kombinaci této a jiné účinné látky, a to „nezávisle na tom, zda tato
kombinace byla chráněna jako taková základním patentem ve smyslu čl. 3 písm. a).“194 Nejen
tedy, že se jeví, že kritérium spadající pod článek 3 písm. a) bylo posuzováno pod písm. c), ale co
víc, jeho splnění pod písm. a) neznamenalo jeho splnění pod písm. c). Není divu, že odborná
veřejnost byla tímto rozhodnutím zaskočena.195
Rozsudek ve věci Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland (C-484/12)196
vynesený týž den se týkal podobného případu. Nicméně, pokud jde o splnění podmínek pro
udělení DOO, měl rozsudek výsledek právě opačný. Soudní dvůr v této věci shledal, že jak
kombinace účinných látek, pro kterou již bylo vydáno DOO, tak účinná látka sama o sobě, jsou
jako takové chráněny základním patentem a splnění tohoto kritéria tak nebrání vydání DOO jak
pro kombinaci, tak pro účinnou látku samotnou.197 Zajímavé ovšem je, že soulad s článkem 3
písm. c) byl v dané věci alespoň částečně odvozen ze souladu s článkem 3 písm. a),198 což se zdá
být v protikladu k argumentaci ve výše uvedeném rozsudku Actavis v. Sanofi (C-443/12).199
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Odlišnost těchto případů, která podle odůvodnění Soudního dvora, zdá se, mohla hrát roli,
se týká času, kdy došlo k registracím příslušných léčivých přípravků. Zatímco ve věci Actavis
v. Sanofi (C-443/12) se druhé DOO zakládalo na pozdějším datu registrace léčivého přípravku,200
ve věci Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland (C-484/12) došlo k vydání
registrace jak kombinace účinných látek, tak samotné účinné látky souběžně a slovy Soudního
dvora tak „[i] kdyby se [...] oblasti ochrany poskytované těmito dvěma DOO měly překrývat,
jejich doba platnosti v zásadě uplyne k témuž datu.“201 Nicméně mimo jiné i ve světle právních
vět uvedených rozsudků se jako rozhodující kritérium vedoucí k odlišnému posouzení výše
uvedených případů jeví závěr, zda účinná látka je či není chráněna základním patentem. Nelze
tak přeceňovat roli, kterou v posouzení těchto případů mohl hrát moment registrace a s ním
spojená možnost prodloužení ochrany léčivého přípravku v případě udělení DOO zakládajícím se
na pozdějším datu registrace, byť uvedení tohoto možného důsledku lze nalézt v obou
rozsudcích.202;203
Pozdější rozsudek ve věci Actavis v. Boehringer lngelheim Pharma (C-577/13), který byl
již zmíněn v souvislosti s podmínkou, že výrobek je „chráněn platným základním patentem,“204
uvedenou v článku 3 písm. a), zdá se potvrzuje souvislost mezi písmeny a) a c) tohoto článku,205
čímž tak navazuje na Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland (C-484/12).206
Vzhledem k uvedené souvislosti lze pak jako na potenciálně relevantní nahlížet i na již rovněž
uvedený rozsudek Teva UK v. Gilead Sciences (C-121/17) z loňského roku, a to přestože se
v něm Soudní dvůr přímo k písmenu c) článku 3 nikterak nevyjadřuje a pozornost je věnována
článku 3 písm. a).
Ze zamyšlení se nad uvedenými rozsudky by se mohlo zdát, že vztáhnutí úvahy, zda je
účinná látka jako taková chráněna patentem, na posouzení podmínky v článku 3 písm. c) ve věci
Actavis v. Sanofi (C-443/12), mohlo být jakýmsi zatáhnutím za pomyslnou záchrannou brzdu
v momentě, kdy nebylo dost dobře možné odmítnout DOO na základě článku 3 písm. a) a
z pohledu Soudního dvora bylo třeba zabránit tomu, že s ohledem na pozdější datum registrace
dojde k prodloužení ochrany léčivého přípravku. V případě Georgetown University v.
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Octrooicentrum Nederland (C-484/12), kdy prodloužení ochrany nebylo možné, by tak nebylo
této záchranné brzdy zapotřebí, a tím pádem by tedy rovněž nebylo zapotřebí posuzovat, zdali je
účinná látka jako taková chráněna patentem, odlišně ve vztahu k článku 3 písm. a) a k článku 3
písm. c). V souladu s tímto pohledem by pak byla i skutečnost, že přestože článek 3 písm. c) byl
ve věci Actavis v. Boehringer lngelheim Pharma (C-577/13) výslovně uveden ve znění předběžné
otázky,207 na níž Soudní dvůr odpovídal, v odůvodnění rozsudku v podstatě nefiguruje. Ve věci
Teva UK v. Gilead Sciences (C-121/17) pak není článek 3 písm. c) uveden vůbec, přestože se
předběžná otázka vztahuje na identifikování kritérií, na jejichž základě lze určit, „zda ‚je výrobek
chráněn platným základním patentem‘ ve smyslu čl. 3 písm. a),“208 což by podle dřívějších
rozsudků209 s písmenem c) článku 3 mělo poměrně úzce souviset.
Je tak představitelné a z výše uvedeného by se nabízelo, že pokud jde o interpretační
posun článku 3 písm. c) na základě rozsudku ve věci Actavis v. Sanofi (C-443/12), došlo buď
k jeho přehodnocení, anebo možná skutečně funguje jako jakási pomyslná záchranná brzda v
momentě, kdy by jinak z okolností případu vzešel výsledek dle názoru Soudního dvora s účelem
nařízení neslučitelný.
S o to větším zájmem lze očekávat rozsudek ve věci Novartis v. Patent-och
registreringsverket (C-354/19).210 Výklad článku 3 písm. c) se po delší době znovu stává
předmětem zkoumání Soudního dvora. Vzhledem k nedávnému datu podání návrhu na zahájení
řízení v této věci z května letošního roku je však nepravděpodobné, že by k vynesení rozsudku
došlo dříve než v polovině roku 2020.211 Předběžná otázka, s níž se obrátil švédský odvolací soud
na Soudní dvůr, zjišťuje, zda „brání čl. 3 písm. c) nařízení č. 469/2009 s přihlédnutím k čl. 3
odst. 2 nařízení č. 1610/96 tomu, aby bylo žadateli, jemuž bylo v minulosti vydáno dodatkové
ochranné osvědčení na výrobek chráněný platným základním patentem na tento výrobek jako
takový, vydáno dodatkové ochranné osvědčení pro nové užití tohoto výrobku v případě [...], kdy
toto nové užití představuje novou léčebnou indikaci, která je výslovně chráněna novým základním
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patentem?“212 Jak už z předběžné otázky vyplývá, podmínka, že je výrobek chráněn platným
základním patentem se jeví jako splněná a totéž platí pro novou léčebnou indikaci. Potenciál
dodatečného DOO prodloužit dobu ochrany je přitom v daném případě značný. Žádost o DOO,
jež je předmětem sporu, se opírá o změnu původní registrace z roku 2009, ke které došlo v roce
2013. V případě vydání uvedeného DOO tak uplyne maximální možná doba ochrany nikoli
v roce 2024, jak by tomu bylo za současného stavu, nýbrž až v roce 2028.213;214
Na rozdíl od řady článků věnovaných zahájení řízení v této věci215 předběžná otázka, viz
výše, nikterak nezmiňuje podmínku v článku 3 písm. d), že se musí jednat o „první registraci [...]
výrobku jako léčivého přípravku.“216 Je nicméně dost dobře možné, že odůvodnění rozhodnutí se
dotkne i právě tohoto ustanovení. Podmínce v něm uvedené se věnuje následující část textu.

2.5. Opačné závěry ohledně první registrace výrobku jako léčivého
přípravku
Jak je v důvodové zprávě k návrhu původního nařízení o DOO pro léčivé přípravky
připomenuto, je běžné, že jeden a týž přípravek je úspěšně registrován nikoli pouze jednou, ale
vícekrát, konkrétně pokaždé, když dojde ke změně dávkování, složení, indikace apod. Pro účely
návrhu nařízení, a později tak i nařízení jako takového, má být ovšem relevantní vždy pouze
první registrace výrobku v členském státě, ve kterém je podána žádost o DOO.217
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V rámci nařízení o DOO pro léčivé přípravky je pak výše zmíněné reflektováno v článku
3, který stanoví hmotněprávní podmínky pro získání osvědčení. Podle návětí a písm. d) tohoto
článku se osvědčení pro výrobek vydá, pokud je v členském státě, ve kterém je podána žádost, ke
dni předložení této žádosti „registrace uvedená v písmenu b)218 první registrací tohoto výrobku
jako léčivého přípravku.“219
Pro uvědomění si významu, který má určení, co konstituuje první registraci výrobku, je
užitečné přihlédnout k ustanovením v článku 7 nařízení o DOO pro léčivé přípravky vztahujícím
se k žádosti o osvědčení a k ustanovením článku 13 upravujícím dobu platnosti osvědčení. Právě
ode dne první registrace v rámci členského státu totiž počíná běžet šestiměsíční lhůta k podání
žádosti o DOO v tomto členském státě.220 Zároveň, v případě, že jde o první registraci v Unii, má
toto datum zásadní vliv na výpočet doby platnosti DOO.221 První registrace výrobku jako
léčivého přípravku je tedy bezesporu velmi důležitým konceptem, nicméně, nebo možná právě
proto, jeho výklad Soudním dvorem nezůstal v průběhu let beze změny.
V rozsudku ve věci Pharmacia Italia v. Bundesgerichtshof (C-31/03)222 Soudní dvůr
vychází z textu nařízení o DOO pro léčivé přípravky, když stanoví, že zamýšlené použití léčivého
přípravku není určujícím kritériem pro vydání osvědčení a že „předmětem ochrany poskytované
osvědčením je každé použití výrobku jako léčivého přípravku, aniž by bylo namístě rozlišit použití
výrobku jako léčivého přípravku k lidskému použití a jako léčivého přípravku k veterinárnímu
použití.“223 Takový závěr se opírá mj. o článek 4 nařízení pojednávající o předmětu ochrany
DOO, podle něhož se ochrana poskytovaná osvědčením v mezích ochrany poskytované
základním patentem vztahuje „na výrobek chráněný rozhodnutím o registraci odpovídajícího
léčivého přípravku a na každé použití tohoto výrobku jako léčivého přípravku, jež bylo
registrováno před uplynutím doby platnosti osvědčení.“224 Soudní dvůr proto v dané věci došel
k závěru, že „skutečnost, že výrobek byl v členském státě registrován jako léčivý přípravek k
veterinárnímu použití [...] brání vydání dodatkového ochranného osvědčení v jiném členském
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státě Společenství pro léčivý přípravek k lidskému použití, který byl registrován v tomto členském
státě.“225
Později, ve věci Yissum v. Comptroller General of Patents (C-202/05),226 Soudní dvůr
ani nepovažoval za nutné rozhodnout rozsudkem. Po vyslechnutí generálního advokáta tak
Soudní dvůr rozhodl usnesením s tím, že lze „odpověď na předběžnou otázku jasně vyvodit
z judikatury.“227;228 V odůvodnění pak Soudní dvůr vychází jak z definice výrobku v nařízení,229
tak ze závěru dosaženého v rozsudku MIT (C-431/04), tedy že pojem „výrobek“ musí být chápán
striktně ve smyslu „účinná látka“.230 Na základě uvedeného Soudní dvůr konstatoval, že „pojem
‚výrobek‘ nemůže zahrnovat léčebné použití účinné látky chráněné základním patentem.“231
Součástí odůvodnění je pak rovněž odvolání se na rozsudek ve věci Pharmacia Italia v.
Bundesgerichtshof (C‑31/03), konkrétně na jeho výše citovanou část. Právní věta usnesení tak
stanovila, že „v případě, kdy základní patent chrání druhý způsob medicínského použití účinné
látky, není tento způsob použití nedílnou součástí definice výrobku.“232 To je podstatné určení,
jelikož posouzení, zda se jedná o první registraci, je závislé na vymezení výrobku, pro který je
žádost o DOO podána.233 V uvedeném usnesení bylo rozhodnuto, že jde o týž výrobek a tedy
jeho druhou registraci. Pokud by Soudní dvůr ovšem došel k opačnému názoru ohledně způsobu
použití jakožto nedílné součásti definice výrobku, jednalo by se tím pádem o jiný výrobek, a tak i
jeho první registraci umožňující udělení DOO.
Ve světle zdánlivě ustálené rozhodovací praxe Soudního dvora v souvislosti s výše
uvedenými rozhodnutími, bylo považováno za součást obecného konsensu, že udělení DOO je
vyloučeno, jestliže účinná látka byla předmětem jakékoliv dřívější registrace v rámci Evropské
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unie bez ohledu na to, zda se tato dřívější registrace vztahovala na veterinární použití či použití u
lidí, na jinou formulaci či na druhý způsob medicinského použití.234
Není proto divu, že rozsudek ve věci Neurim Pharmaceuticals v. Comptroller-General
of Patents (C-130/11)235 byl považován za překvapivý.236 Britský odvolací soud se na Soudní
dvůr obrátil celkem s pěti předběžnými otázkami. Vzhledem k tomu, že v pořadí druhá předběžná
otázka se zabývá důsledky kladného zodpovězení otázky první, zatímco otázky třetí, čtvrtá a pátá
zjišťují, za jakých podmínek by se případně odpovědi na první a druhou otázku lišily, otázku
první lze považovat za hlavní. Její znění je následující: „Je při výkladu článku 3 nařízení [o
DOO], v případě, že byla pro léčivý přípravek obsahující účinnou látku udělena registrace (A),
nutné čl. 3 písm. d) chápat v tom smyslu, že brání vydání DOO založeného na pozdější registraci
(B), která se týká jiného léčivého přípravku obsahujícího tutéž účinnou látku, pokud do rozsahu
ochrany poskytované základním patentem ve smyslu článku 4 nespadá registrace přípravku, který
je předmětem dřívější registrace?“237
V odůvodnění je vzpomenuto, že „základní cíl nařízení o DOO spočívá v zajištění
dostatečné ochrany pro podporu výzkumu ve farmaceutické oblasti, který hraje rozhodující roli v
pokračujícím procesu zvyšování úrovně veřejného zdraví.“238 Soudní dvůr rovněž dovozuje z
bodu 28 důvodové zprávy k návrhu původního nařízení o DOO pro léčivé přípravky,239 že patent
chránící nový způsob použití výrobku může vést k vydání DOO nehledě na to, zda jde o použití
nového nebo již známého výrobku.240 Přesto se závěr ohledně výkladu článku 3 odst. d) nezdá
dostatečně vyargumentovaný. Soudní dvůr uvádí, že ve smyslu článku 3 písm. d) nařízení může
být v daném případě „považována za první registraci ‚tohoto výrobku‘ jako léčivého přípravku
využívajícího nové terapeutické použití pouze registrace prvního léčivého přípravku, který
obsahuje výrobek a je registrován pro toto užití odpovídající užití, které je chráněno patentem
uplatněným na podporu žádosti o DOO.“241 Jinými slovy, podmínka v článku 3 písm. d), že se
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jedná o „první registraci tohoto výrobku jako léčivého přípravku“ musí být v daném případě
vykládána tak, že je splněná, jedná-li se o „první registraci výrobku jako léčivého přípravku
registrovaného pro konkrétní užití chráněné základním patentem, o který se opírá žádost o DOO“.
Konečně tak Soudní dvůr uzavírá, „že články 3 a 4 nařízení o DOO musí být vykládány v
tom smyslu, že v takovém případě, jako ve věci v původním řízení, nebrání dřívější registrace
získaná pro veterinární léčivý přípravek udělení DOO pro jiný způsob použití téhož výrobku, pro
který byla získána registrace, za předpokladu, že tento způsob použití spadá do rozsahu ochrany
základního patentu uplatněného na podporu žádosti o DOO.“242
Za zdůraznění stojí dvě věci. Zaprvé, Soudní dvůr odpovídá na dvě předběžné otázky
zároveň (otázku č. 1 a č. 3), čímž vylučuje, a možná úmyslně obchází, obecnější závěr, který by
představovala odpověď na otázku č. 1 samotnou. Zadruhé, přestože se jedná o právní větu, její
součástí je i sousloví „v takovém případě“ omezující její dopad na okolnosti obdobné okolnostem
v dané věci. Přesto je užitý teleologický přístup k výkladu nařízení o DOO pro léčivé přípravky
v dané věci odtržením se od dosavadní rozhodovací praxe, pokud jde o výklad podmínky
v článku 3 písm. d), a to přinejmenším v tom smyslu, že nejedná-li se o první registraci výrobku
jako léčivého přípravku, nelze automaticky vyloučit její splnění.243 Dalším důsledkem tohoto
rozsudku je rovněž zpochybnění jiných, dříve obecně přijímaných, závěrů ohledně předpokladů
pro splnění podmínky první registrace výrobku uvedené v článku 3 písm. d). Pokud je totiž
možné nahlížet na registraci nového způsobu použití dříve registrované účinné látky jako na
první registraci podle článku 3 písm. d), lze tak nahlížet i například na registraci nové formulace
dříve registrované účinné látky?
Právě posouzení výše uvedeného se stalo součástí řízení před High Court of Justice,244
který se na Soudní dvůr obrátil ve věci Abraxis Bioscience v. Comptroller General of Patents
(C-443/17)245 s předběžnou otázkou, zda článek 3 písm. d) dovoluje udělení DOO v případě, že
relevantní registrací je první registrace spadající do působnosti základního patentu a výrobek je
novou formulací starší účinné látky.246
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Soudní dvůr se v rozsudku odvolává na důvodovou zprávu k návrhu původního nařízení o
DOO pro léčivé přípravky, kde je uvedeno, že pojmem výrobek se v úzkém smyslu rozumí
účinná látka a že drobné změny léčivého přípravku jako je nové dávkování, použití jiné soli nebo
esteru nebo jiná léková forma nepovedou k vydání nového osvědčení. 247 Ohledně pojmu výrobek
se odůvodnění na několika místech odvolává též na výklad tohoto pojmu ve věci
Glaxosmithkline Biologicals (C‑210/13).248 S přihlédnutím dále k definici pojmu výrobek
v článku 1 písm. b) nařízení o DOO pro léčivé přípravky,249 Soudní dvůr tyto úvahy uzavírá s
tím, že „novou formulaci účinné látky, která je [...] tvořena z této účinné látky a nosiče bez
vlastního terapeutického účinku spojenými ve formě nanočástic, nelze považovat za výrobek
odlišný od výrobku tvořeného výlučně uvedenou účinnou látkou, i kdyby tato formulace
umožňovala této účinné látce mít vyšší terapeutickou účinnost.“250 Nová formulace, v uvedeném
případě nazvaná „nab-paclitaxel“, proto nebyla shledána výrobkem ve smyslu nařízení.
Rozsudek se dále věnuje posouzení, „zda registraci vydanou pro novou formulaci starší
účinné látky, jako je nab-paclitaxel, lze považovat za první registraci tohoto výrobku jako
léčivého přípravku ve smyslu čl. 3 písm. d) [...] v případě, že tato registrace je první registrací,
na kterou se vztahuje ochrana dotčeného základního patentu.“251 Zdá se, jako kdyby Soudní dvůr
ignoroval rozsudek ve věci Neurim (C-130/11), když s odvoláním na ustálenou judikaturu uvádí,
že doslovný výklad článku 3 písm. d) „předpokládá, že první registrace výrobku jako léčivého
přípravku ve smyslu tohoto ustanovení znamená první registraci léčivého přípravku obsahujícího
účinnou látku nebo kombinaci dotčených účinných látek.“252 Zajímavé je, že podobně jako v
rozsudku ve věci Neurim (C-130/11) lze konstatovat, že Soudní dvůr aplikuje teleologický
výklad, avšak nyní na jeho základě dochází k opačným závěrům. Soudní dvůr se totiž odvolává
na bod 10 odůvodnění vykládaného nařízení, v němž mj. stojí, že by měly být „zohledněny
všechny zájmy, včetně veřejného zdraví“253 a připomíná též již zmíněnou pasáž důvodové zprávy
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k návrhu původního nařízení, která vylučuje, aby drobné změny léčivého přípravku, jako je např.
jiná léková forma, vedly k vydání nového osvědčení.254
Výše uvedené spolu s textem nařízení pak vede Soudní dvůr k závěru, že „normotvůrce
zamýšlel zavedením režimu DOO upřednostnit ochranu nikoliv veškerého farmaceutického
výzkumu vedoucího k vydání patentu a uvedení nového léčivého přípravku na trh, ale výzkumu,
který vede k první registraci účinné látky nebo kombinace účinných látek jako léčivého
přípravku“255 Pokud by došlo k relativizaci podmínky v článku 3 písm. d) a za první registraci
výrobku by bylo možné považovat první registraci, na niž se vztahuje základní patent chránící
novou formulaci již registrovaného výrobku, tento záměr by byl ohrožen.256 V samém závěru
odůvodnění Soudní dvůr vzpomíná rozsudek ve věci Neurim (C-130/11), přičemž se omezuje na
konstatování, že v uvedeném rozsudku nedošlo k popření striktního výkladu pojmu výrobek a že
výjimka ze striktního výkladu článku 3 písm. d) se netýká nové formulace výrobku.257
V odpovědi na předběžnou otázku tak Soudní dvůr shrnuje, že článek 3 písm. d) ve spojení s
článkem 1 písm. b) je třeba vykládat tak, že „registraci uvedenou v čl. 3 písm. b) [...]
uplatňovanou na podporu žádosti o DOO týkající se nové formulace starší účinné látky nelze
považovat za první registraci dotyčného výrobku jako léčivého přípravku, jestliže tato účinná
látka je již jako taková registrována.“258
Pokud jde o výklad článku 3. písm. d) a zejména způsob, jakým by měl být vykládán
rozsudek ve věci Neurim (C-130/11), bude bezesporu velmi zajímavé rozhodnutí v zatím
nerozhodnuté věci Santen (C-673/18).259 Pařížský odvolací soud se v předběžné otázce
konkrétně dotazuje, jak je zapotřebí ve smyslu rozsudku ve věci Neurim (C-130/11) vykládat
pojmy „odlišný způsob použití“ a „způsob použití spadající do rozsahu ochrany základního
patentu.“ Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení řízení ve věci byl podán v říjnu loňského roku,
není nereálné, že bude tento dlouho očekávaný rozsudek s potenciálem vyjasnit více než sedm let
trvající nepřehlednou situaci ohledně článku 3 písm. d) vynesen ještě letos.260
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3.

Rozsudky interpretující dobu platnosti DOO
Vedle základních podmínek pro získání osvědčení, jak jsou uvedené v článku 3 nařízení o

DOO pro léčivé přípravky a jimž byla věnována pozornost v předchozí části, se mnohé rozsudky
Soudního dvora, včetně několika z nedávné doby, vztahují k délce ochrany, kterou DOO za
splnění podmínek poskytuje.
Délka ochrany se odvíjí od účelu institutu DOO jako takového. Ten byl soudním dvorem
znovu připomenut např. loni v rozsudku ve věci Pfizer Ireland Pharmaceuticals v. Orifarm
(C-681/16),261 kdy Soudní dvůr zopakoval, že „podle ustálené judikatury Soudního dvora je
účelem DOO pouze obnovit trvání dostatečně účinné ochrany plynoucí ze základního patentu tím,
že je jeho majiteli umožněno požívat výlučných práv po další období následující po ukončení
platnosti tohoto patentu a alespoň zčásti nahradit zpoždění, ke kterému došlo při komerčním
využití jeho vynálezu v době od data podání patentové přihlášky do obdržení první registrace v
rámci Unie.“262
Podle bodu 9 odůvodnění nařízení o DOO pro léčivé přípravky by za tím účelem měl
„majitel patentu i osvědčení požívat výlučné ochrany nejvýše patnáct let ode dne, ke kterému bylo
pro daný léčivý přípravek vydáno rozhodnutí o registraci ve Společenství.“ 263 Bod 10
odůvodnění dále stanoví, že osvědčení nemůže být vydáváno na dobu delší pěti let. 264 Tyto
závěry jsou pak reflektovány samotnými ustanoveními daného nařízení. Konkrétně článek 13
v prvním odstavci, vedle určení, že „[o]svědčení nabývá účinnosti uplynutím zákonem stanovené
doby platnosti základního patentu“, stanoví délku ochrany DOO na dobu, která uplynula „mezi
dnem, ke kterému byla podána přihláška základního patentu, a dnem vydání první registrace ve
Společenství, zkrácené o pět let.“265 Odstavec druhý článku 13 pak stanoví, že doba platnosti
osvědčení nesmí překročit „pět let ode dne jeho nabytí účinnosti.“266
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Rozsudek ze dne 21. června 2018, Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group, C-681/16,
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Lze tak definovat mezní hodnoty odvíjející se od doby mezi podáním přihlášky
základního patentu a vydáním rozhodnutí o první registraci v Unii267 jako 5 a 10 let, přičemž
mohou nastat tyto tři případy:268
1) Uvedená doba je kratší než 5 let nebo právě 5 let: DOO v takovém případě efektivní dobu
ochrany269 výrobku neprodlužuje.
2) Uvedená doba je delší než 5 let, avšak nikoli delší než 10 let: Efektivní doba ochrany se
prodlouží o tuto dobu po odečtení 5 let, tj. prodlouží se o dobu platnosti DOO, jak ji
stanoví článek 13 odst. 1.
3) Uvedená doba je delší než 10 let: Efektivní doba ochrany se prodlouží právě o 5 let, tj
maximální dobu platnosti DOO, jak ji stanoví článek 13 odst. 2.
S přihlédnutím k tomu, že doba ochrany evropského patentu trvá dvacet let,270 z výše
uvedeného vyplývá, že pokud jde o efektivní dobu ochrany výrobku, ta je v prvním případě 15 let
či více, v druhém případě právě 15 let a v posledním případě pak kratší než 15 let. Jinými slovy,
pokud DOO nezanikne a zůstane platné po celou možnou dobu jeho účinnosti, zaručuje jeho
majiteli minimální efektivní dobu ochrany 15 let, jestliže od doby mezi podáním přihlášky
základního patentu a vydáním rozhodnutí o první registraci v Unii uplyne nanejvýš 10 let.
Výpočtu doby platnosti SPC se týká rozsudek Soudního dvora ve věci Merck Sharp &
Dohme Corp. v. Deutsches Patent- und Markenamt (C‑125/10).271 Předběžnou otázkou ve
věci bylo, zda „[m]ůže být vydáno dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky, je-li
doba, která uplynula mezi dnem, ke kterému byla podána přihláška základního patentu, a dnem
vydání první registrace ve Společenství, kratší než pět let“.272 Na první pohled a s přihlédnutím
k výše uvedeným variantám délky platnosti SPC se tato otázka jeví jako zbytečná. V případě,
jaký otázka předpokládá, je po odečtení pěti let výsledná délka DOO záporná.
267

Dnem vydání první registrace v Unii je třeba rozumět den, kdy bylo rozhodnutí o registraci oznámeno tomu,
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268
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Je třeba ovšem přihlédnout k ustanovení článku 13 odst. 3, který se stal součástí nařízení o
DOO pro léčivé přípravky k 26.1.2007. Toto ustanovení pak s odvoláním na článek 36 nařízení
(ES) č. 1901/2006273 umožňuje prodloužení doby platnosti DOO upravené v článku 13
odstavcích 1 a 2 o 6 měsíců, tzv. pediatrické prodloužení. Podmínkou pro toto prodloužení je mj.
poskytnutí výsledků „všech studií provedených v souladu se schváleným plánem pediatrického
výzkumu.“274 Z bodu 26 odůvodnění stejně jako z názvu hlavy páté nařízení (ES) č. 1901/2006
pak vyplývá, že prodloužení platnosti DOO je formou odměny. Soudní dvůr to rovněž připomíná
ve své argumentaci a upozorňuje, že zamítnutí DOO, o kterém předběžná otázka pojednává, by
mohlo „mít za následek ohrožení cíle [...] spočívajícího v poskytnutí odměny za úsilí vynaložené
pro účely vyhodnocení pediatrických účinků dotyčného léčivého přípravku.“275 Soudní dvůr dále
konstatoval s odvoláním na nařízení o DOO pro léčivé přípravky, že „pozitivní doba platnosti
DOO nefiguruje mezi hmotněprávními podmínkami pro získání takového DOO stanovenými v
článku 3 [...] nařízení ani mezi formálními podmínkami pro získání DOO uvedenými v článcích 7
až 9.“276 Rozsudek tedy sjednotil do té doby nejednotný výklad tak, že nařízení nebrání udělení
DOO s negativní dobou platnosti.277 Vzhledem k tomu, že pediatrické studie mohou být započaty
také až po vydání rozhodnutí o registraci ve Společenství, bylo by k okamžiku udělení DOO
beztak jen obtížně zjistitelné, na kterého majitele základního patentu se později může vztahovat
prodloužení doby platnosti DOO.278
Situace byla pro společnost Merck Sharp & Dohme Corp. o něco komplikovanější, pokud
šlo o udělení DOO s negativní dobou platnosti na Islandu. Po téměř deseti letech od podání
žádosti o udělení DOO, během nichž se případ dostal před islandský Nejvyšší soud, se tento soud
obrátil na Soudní dvůr ESVO279 s předběžnou otázkou, zda je možné udělit DOO s negativní
dobou platnosti i s ohledem na skutečnost, že jak nařízení (ES) č. 1901/2006, tak nařízení o DOO
pro léčivé přípravky nebyly inkorporovány do Dohody o EHP.280 Soudní dvůr ESVO se v
273

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro
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rozsudku Merck Sharp & Dohme Corp. v. Icelandic Patent Office (E-5/17)281 z konce roku
2017 odvolal na výše uvedenou argumentaci ve věci Merck Sharp & Dohme Corp. v. Deutsches
Patent- und Markenamt (C‑125/10) a uzavřel, že z pohledu původního nařízení o DOO pro léčivé
přípravky, které na rozdíl od nařízení (ES) č. 469/2009 bylo v rozhodné době součástí Dohody o
EHP a účinné, nevyplývá, že by udělení DOO s negativní dobou platnosti nemělo být možné, a to
i nehledě na neaplikovatelnost nařízení (ES) č. 1901/2006.282
Také další z nedávných rozsudků se týká doby platnosti DOO. Je jím Incyte (C492/16),283 který s odvoláním na dřívější rozsudek ve věci Seattle Genetics (C‑471/14)284
připomíná, že „čl. 13 odst. 1 nařízení č. 469/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že ‚den vydání
první registrace v [Unii]‘ ve smyslu tohoto ustanovení je den, kdy bylo rozhodnutí o registraci
oznámeno tomu, komu bylo určeno.“285 Jiný výklad vede k nesprávnému závěru a v takovém
případě lze podle článku 17 odst. 2 nařízení o DOO pro přípravky na ochranu rostlin „[p]roti
rozhodnutí o udělení osvědčení [...] podat opravný prostředek za účelem opravy doby platnosti
osvědčení.“286 Vzhledem k bodu 17 odůvodnění daného nařízení se ustanovení článku 17 odst. 2
přiměřeně vztahuje i na výklad nařízení o DOO pro léčivé přípravky287 a je tak třeba jej zohlednit
i při výkladu článku 18 posledně jmenovaného nařízení.288 Nařízení o DOO pro léčivé přípravky
tak musí být vykládáno v tom smyslu, že v situaci, kdy je dnem vydání první registrace v Unii
určen den jiný, než den oznámení rozhodnutí o registraci, „má držitel DOO na základě [...]
článku 18 právo podat opravný prostředek za účelem opravy doby platnosti uvedené v DOO.“289
Jelikož článek 17 odst. 2 nestanoví opak, „je třeba mít za to, že takový opravný prostředek [...]
musí být možno u uvedeného orgánu podat po celou dobu, než uplyne doba platnosti dotčeného
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osvědčení.“290 Konkrétním případem, kdy Úřad průmyslového vlastnictví na žádost o úřední
opravu publikoval změnu týkající se doby platnosti DOO ve světle rozsudku ve věci Seattle
Genetics (C‑471/14), je např. DOO s číslem udělení: 1973545/317.291
Na dobu platnosti DOO se vztahuje rovněž rozsudek ve věci Pfizer Ireland
Pharmaceuticals v. Orifarm (C-681/16)292 z června loňského roku, který se týká pediatrických
prodloužení ve vztahu k tzv. specifickému mechanismu ustavenému v příloze IV Smlouvy o
přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska,
Slovinska a Slovenska.293
Specifický mechanismus se vztahuje jak na patenty, tak na DOO a stanoví, že majitel
nebo oprávněný z patentu nebo DOO přihlášených v původním členském státě v době, kdy tuto
ochranu nebylo v novém členském státě možné získat, může zabránit dovozu a uvádění na trh
v původním členském státě, kde výrobek požívá ochrany, a to i přestože, byť i jím samotným, již
byl v novém členském státě výrobek uveden na trh. Nadto „[k]aždý, kdo zamýšlí dovézt nebo
uvést na trh [takovýto výrobek] v členském státě, kde výrobek požívá patentové nebo dodatkové
ochrany, musí v žádosti týkající se tohoto dovozu prokázat příslušným orgánům, že majiteli nebo
oprávněnému z takové ochrany bylo zasláno oznámení s předstihem jednoho měsíce.“294
Landgericht Düsseldorf295 se na Soudní dvůr obrátil hned se čtyřmi předběžnými
otázkami. Na první dvě týkající se podmínek aplikovatelnosti specifického mechanismu Soudní
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dvůr odpověděl tak, že specifické mechanismy v posledních třech přístupových smlouvách296 je
třeba vykládat v tom smyslu, že „umožňují majiteli DOO vydaného v jiném členském státě, než
jsou nové členské státy, zabránit paralelnímu dovozu léčivého přípravku pocházejícího z těchto
nových členských států v situaci, ve které právní řády těchto členských států stanoví možnost
získat rovnocennou ochranu nikoliv ke dni podání přihlášky základního patentu, ale ke dni
zveřejnění přihlášky základního patentu nebo podání žádosti o DOO v členském státě dovozu,
takže majitel patentu nemohl získat patent a odpovídající DOO ve státech vývozu.“ 297
Jinými slovy rozhodující je, zda právní řády nových členských států umožňovaly získat
rovnocennou ochranu v momentě podání přihlášky základního patentu. Pokud ano, specifický
mechanismus se neuplatní. Pokud se tak stalo, byť i jen den poté, specifický mechanismus se
uplatní. V případě, že by oním mezním momentem byl namísto dne podání přihlášky den
pozdější, hrozilo by, že by se „případně zacházelo různě s majiteli patentu, kteří podali přihlášky
patentu téhož dne v závislosti na délce postupu registrace, na který nemají obecně vliv.“298 Mimo
to, Soudní dvůr souhlasil s vyjádřením Komise k této věci upozorňující na skutečnost, že „v řadě
případů by podání přihlášky patentu ve státech vývozu bylo ke dni, kdy rovnocenná ochrana v
těchto státech nabude účinnost, odsouzeno k nezdaru, protože by k tomuto datu vynález nebyl
nový.“299
Druhá část rozsudku se věnovala třetí a čtvrté předběžné otázce ohledně toho, zda se
speciální mechanismus aplikuje i na šestiměsíční prodloužení doby platnosti DOO poskytnuté na
základě nařízení (ES) č. 1901/2006 a zda se odpověď na tuto otázku liší v případě Chorvatska,
které přistoupilo až poté, co zmíněné nařízení vstoupilo v platnost. Soudní dvůr argumentuje mj.
doplňkovou povahou tohoto prodloužení ve vztahu k samotnému DOO a v tomto ohledu
poukazuje na jeho „uvedení v článku 13 nařízení o DOO, nadepsaném ‚Doba platnosti
osvědčení‘.“300 Nelze tak dle názoru Soudního dvora „ze skutečnosti [...], že znění ustanovení
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zavádějících specifické mechanismy neuvádí výslovně prodloužení DOO a nařízení č. 1901/2006
nebylo součástí unijního acquis v okamžiku uzavření aktů o přistoupení z roku 2003 a 2005,
vyvodit, že toto prodloužení nespadá do působnosti těchto mechanismů.“301 Pokud jde o aplikaci
specifického mechanismu v případě Chorvatska, text rozsudku se mj. odvolává opět na „vztah
komplementarity, který je vlastní DOO a jeho prodloužení“ a který tak mohl „odůvodnit volbu
unijního zákonodárce nezahrnout prodloužení DOO do znění specifických mechanismů.“302
Soudní dvůr tak odmítl odlišný režim pro Chorvatsko, a pokud jde o zodpovězení třetí a čtvrté
předběžné otázky, uzavřel, že specifické mechanismy je třeba vykládat v tom smyslu, že se
použijí i na pediatrická prodloužení.303
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Rozsudek ze dne 21. června 2018, Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group, C-681/16,
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Závěr
Judikatura Soudního dvora ve věcech týkajících se dodatkových ochranných osvědčení
(dále též jako „DOO“) je velmi bohatá. V říjnu roku 2015 nastala za posledních 10 let poprvé a
dosud zatím naposledy situace, kdy na rozhodnutí Soudního dvora nečekala žádná předběžná
otázka ohledně DOO. Tento stav navíc trval jen několik týdnů a už na přelomu listopadu a
prosince roku 2017 bylo takovýchto předběžných otázek hned sedm. Tato poslední vlna
zvýšeného zájmu o interpretaci nařízení o DOO pro léčivé přípravky pak trvá i nadále. K 3. srpnu
2019 čeká na rozhodnutí pět předběžných otázek, přičemž ta zatím poslední byla Soudnímu
dvoru předložena teprve v květnu letošního roku. Problematika DOO je přes nepříliš obsáhlé
nařízení o DOO pro léčivé přípravky poměrně komplexní. To že je text nařízení až příliš strohý304
naznačuje právě vysoký počet předběžných otázek, se kterými se národní soudy obrací na Soudní
dvůr. Judikatura je proto v oblasti právní úpravy institutu DOO zcela zásadní. Text této práce se
zaměřil zejména na otázky výkladu jednotlivých substantivních podmínek pro získání DOO a na
výklad ustanovení vztahujících se na dobu jeho platnosti. Právě tato témata jsou nejčastějším
impulsem pro položení předběžných otázek.
Ohledně výkladu pojmu výrobek, který je pro nařízení o DOO pojmem centrálním, platí,
že přestože ve světle změny směrnice 2001/83/ES došlo k jeho redefinici Soudním dvorem, sám
Soudní dvůr ji, podle všeho, vnímá toliko v rovině formální. Část odborné veřejnosti přesto věří,
že by se mohlo jednat o posun otevírající možnost ochrany DOO i pro látky s pomocným
účinkem.
Dlouho očekávanou odpověď naopak poskytlo nedávné upřesnění výkladu podmínky
registrace výrobku jako léčivého přípravku. Soudní dvůr se ve věci Boston Scientific (C-527/17)
vyjádřil, že i v případě, že zdravotnický prostředek obsahuje účinnou látku, která by sama o sobě
mohla být předmětem DOO, je její užitečnost, jakost a bezpečnost posuzována s ohledem na
použití spolu s tímto zdravotnickým prostředkem a na výslednou registraci proto nelze nahlížet
jako na rovnocennou registraci léčivého přípravku. I v dalším nedávném rozsudku vyložil Soudní
dvůr podmínku registrace restriktivně, když neuznal jeden ze závěrečných úkonů v procesu
304
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vedoucím k registraci výrobku jako léčivého přípravku za rovnocenný registraci, přestože
připustil, že v určitých ohledech de facto rovnocenným je.
Alespoň částečného upřesnění doznala v posledních letech i problematická podmínka
identifikace účinné látky v základním patentu. Soudní dvůr jednak potvrdil, že v případě funkční
definice je třeba, aby se patentové nároky sice implicitně, avšak nutně týkaly předmětné účinné
látky a jednak tuto podmínku rozvedl do jakéhosi dvojího testu, pokud jde o kombinace účinných
látek. Taková kombinace musí vyplývat ze základního patentu a každou z uvedených účinných
látek musí být možné konkrétně identifikovat, a to z pohledu odborníka a na základě stavu
techniky ke dni podání přihlášky základního patentu. Naopak dříve uvedené podmínce, aby
účinná látka byla „předmětem vynálezu“, resp. „jádrem vynálezecké činnosti“, tentýž rozsudek
příliš pozornosti nevěnuje, a i vzhledem k její kritice generálním advokátem zůstává její
uplatnění v budoucnu přinejmenším nejasné.
Byť text nařízení o DOO pro léčivé přípravky uvádí jako podmínku pro získání DOO, že
výrobek dosud nebyl předmětem osvědčení, judikaturou, ale i přijetím nařízení o DOO pro
přípravky na ochranu rostlin, došlo k jeho značné reinterpretaci, a to zejména ve dvou směrech.
Zaprvé, z textu nařízení vyplývající princip „jedno DOO na výrobek“ byl postupně uvolněn tak,
že majitel základního patentu může získat DOO pro výrobek, přestože pro takový výrobek již
bylo jedno či více DOO uděleno. Zadruhé, předmětem splnění podmínky se stalo rovněž
posouzení, zda je účinná látka chráněna základním patentem jako taková, a to z důvodu určení,
jestli je možné považovat kombinaci účinných látek za nový výrobek opravňující tak k získání
dalšího DOO. Vztažení kritéria týkajícího se podmínky ochrany základním patentem na
posouzení toho, zda již je výrobek předmětem DOO, a zejména pak dosažení opačných závěrů
v obou těchto případech, se však jeví pouze jako ultima ratio v případě, kdy by podle Soudního
dvora bylo udělení DOO v rozporu s cíli nařízení.
To výklad podmínky první registrace výrobku jako léčivého přípravku ještě před přibližně
sedmi lety nebyl příliš problematický a Soudní dvůr rozhodoval s odkazem na ustálenou
judikaturu usnesením. O první registraci nešlo, jestliže táž účinná látka byla předmětem jakékoliv
dřívější registrace v rámci EU, nehledě na to, zda se jednalo o veterinární použití či použití u lidí,
o jinou formulaci látky a podobně. Překvapivým byl proto rozsudek ve věci Neurim (C-130/11),
který výše uvedený výklad prolomil, když za splnění určitých podmínek, umožnil udělení DOO i
pro již dříve registrovanou účinnou látku. Možnost hovořit o průlomu a interpretačním posunu
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ovšem do značné míry relativizuje nedávné rozhodnutí ve věci Abraxis (C-443/17) vykládající
podmínku první registrace restriktivně. Dopad Neurim by měl být každopádně již brzy objasněn
v rozhodnutí o předběžné otázce ve věci Santen (C-673/18).
Co se týče výkladu ustanovení vztahujících se na dobu platnosti DOO, došlo k potvrzení
práva žadatelelů domáhat se v souladu s rozsudkem ve věci Seattle Genetics (C-471/14) změny
dne vydání první registrace na den oznámení této registrace, a to po celou dobu až do skončení
platnosti DOO. Dopad na dobu platnosti DOO, mělo též určení, že specifické mechanismy
v přístupových smlouvách se vztahují rovněž na pediatrická prdloužení, aniž by ta byla ve
smlouvách explicitně uvedena.
Lze jednoznačně uzavřít, že vývoj judikatury Soudního dvora je i po sedmadvaceti letech
od přijetí původího nařízení o DOO pro léčivé přípravky velmi dynamický. Vedle nedostatků
nařízení o DOO je pravděpodobné, že jistou roli hraje rovněž ve srovnání se specializovanými
soudci národních soudů relativní nezkušenost Soudního dvora v oblasti duševního vlastnictví.305
Pokud jde o závěr Soudního dvora ve věci Eli Lilly (C-493/12), že podmínka článku 3 písm. a) je
splněna, jestliže se „patentové nároky sice implicitně, avšak nutně týkají předmětné účinné látky,
a to specifickým způsobem“,306 bývalý soudce britského odvolacího soudu se ve své knize
vyjádřil slovy, že jde takřka o „hatmatilku“.307 V jiných případech není až tak problematická
nesrozumitelnost vyjádření, ale nejasnost, zda určité případy mají být předmětem aplikace
nařízení či nemají. Interpretační posun je tak možné vnímat všemi směry včetně vzad. Jako
příklad se nabízí výše uvedený rozsudek ve věci Abraxis, který do značné míry koriguje
aplikovatelnost závěrů uvedených v dřívějším, poněkud překvapivém, rozsudku ve věci Neurim.
Za pozornost určitě stojí, že v odůvodněních obou těchto rozsudků Soudní dvůr užil
teleologického výkladu, avšak dosáhl odlišných, a do značné míry protichůdných, závěrů. Svědčí
to o nejednoduché úloze právní úpravy DOO, která spočívá v nastavení rovnováhy mezi zájmem
podporovat vývoj inovativních léčivých přípravků a dalšími zájmy týkajícími se veřejného
zdraví.
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Nedávnou změnu nařízení, které předcházela řada studií,308 je pak možné vnímat jako
snahu evropského zákonodárce o dosažení této rovnováhy, a to jejím posunem ve prospěch
výrobců generik. Vzhledem k tomu, že se většina rozsudků Soudního dvora z poslední doby
ohledně podmínek pro získání DOO vyznačuje restriktivním výkladem, nabízí se otázka, zda
k podobnému posunu nedochází též v rovině judikatury.
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Aktuální otázky dodatkových ochranných osvědčení pro
léčivé přípravky v judikatuře Evropského soudního dvora
Abstrakt

Dodatková ochranná osvědčení (DOO) jsou právním institutem sui generis, který se řadí
mezi práva průmyslového vlastnictví. Za splnění podmínek, jejichž výkladem se tato práce
podrobněji zabývá, je lze získat pro účinné látky určitých přípravků. Typem přípravků
způsobilých ochrany DOO jsou mimo jiné léčivé přípravky, pro které je typický jednak jejich
zásadní společenský význam, jednak s tímto významem úzce související potřeba zajistit jejich
bezpečnost, účinnost a kvalitu. Vzhledem k tomu, že proces, jehož cílem je tyto záruky
poskytnout, je finančně, ale i časově velmi náročný a komercializace přípravku je jím podmíněna,
doba, po kterou mohou léčivé přípravky těžit z patentové ochrany je zkrácena. Cílem DOO je
kompenzovat za toto zkrácení dodatečnou dobou ochrany tak, aby byl dostatečně podpořen
výzkum mající pozitivní efekt na lidské zdraví a kvalitu života.
Tato práce analyzuje vývoj judikatury Soudního dvora s ohledem na interpretační posun
či upřesnění zejména pokud jde o substantivní podmínky pro získání osvědčení, jak je stanoví
nařízení o DOO pro léčivé přípravky. Za tímto účelem je práce členěna do třech hlavních částí. V
části první je v základních rysech představen institut DOO a přiblížen jeho vývoj včetně
okolností a důvodu vzniku, jeho legislativního rámce až po nedávnou změnu nařízení. Tato část
by měla posloužit pochopení základního smyslu institutu DOO a umožnit tak jeho bližší studii v
částech druhé a třetí. Část druhá věnující se judikatuře je částí stěžejní, čemuž odpovídá i její
rozsah. Rozsudky v ní uvedené jsou členěny do kapitol podle konkrétních substantivních
podmínek pro získání DOO, ke kterým se vztahují. Jednotlivé kapitoly vždy nejprve představí
relevantní ustanovení a poté na konkrétních rozsudcích z poslední doby ilustrují vývoj jejich
interpretace až po ta nejaktuálnější rozhodnutí, po nichž je ponechán prostor jejich analýze,
zhodnocení, případně i polemice s názory praktikujících odborníků. Pro část třetí platí totéž, co
pro část druhou, s tím rozdílem, že se namísto podmínkám pro získání DOO věnuje době
platnosti DOO.
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Konečně závěr pojednává o tendencích, co se týče počtu předběžných otázek, shrnuje
jedntlivé interpretační závěry a rovněž si všímá zdánlivého příklonu k restriktivnímu výkladu v
rozsudcích z posledních let.

Klíčová slova: Dodatková ochranná osvědčení, Léčivé přípravky, Soudní dvůr
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Current Issues of Supplementary Protection Certificates for
Medicinal Products in the Case Law of the European Court
of Justice
Abstract

Supplementary protection certificates (SPCs) are a sui generis industrial property right.
Under the conditions, which are explained in more detail in this thesis, they can be obtained for
the active ingridients of certain products. The type of products eligible for SPC protection are,
inter alia, medicinal products which are characterized by their social importance and therefore by
the need to ensure their safety, efficacy and quality. Given that the process of providing these
guarantees is both costly and time consuming and that the commercialization of the product is
conditional on such guarantees, the period for which medicinal products can benefit from patent
protection is therefore shortened. The aim of the SPCs is to compensate for this shortening by an
additional period of protection in order to incentivise research that has a positive effect on human
health and quality of life.
This work analyzes the evolution of the case law of the Court of Justice with regard to an
interpretative shift or clarification, in particular as regards the substantive conditions for
obtaining a certificate and provisions pertaining to the term of the SPC as laid down in the SPC
Regulation for medicinal products. For this purpose the work is divided into three main parts. The
first part introduces the SPC and its development, including the circumstances of and reason for
its creation, its legislative framework as well as the recent amendment of the regulation. This part
should serve to understand the basic meaning of the SPC and thus enable its closer study in the
second and third parts. The second part dealing with the case law is a crucial part and its scope
corresponds to this. The judgments are divided into chapters according to the specific substantive
conditions for obtaining the SPC to which they relate. The individual chapters introduce the
relevant provisions first and then illustrate the development of their interpretation up to the most
recent decisions after which there is room for their analysis, evaluation, or even polemics with the
opinions of practicing experts. For Part Three, the same applies as to Part Two, except that it
deals with the term of the SPC instead of the conditions for obtaining it.
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Finally, the conclusion discusses the tendencies in terms of the number of questions
referred to the Court of Justice, summarizes the various interpretative conclusions and also notes
the apparent tendency towards a restrictive interpretation in recent judgments.

Key words: Supplementary protection certificates, Medicinal products, Court
of Justice

67

