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Úvod 

Léčivé přípravky provázejí člověka po celou dobu jeho života. Vždyť už 14 dní od 

narození dítěte je mu povinně podáván léčivý přípravek obsahující vitamin D jako prevence 

křivice1 a se zvyšujícím se věkem spotřeba léčivých přípravků obvykle stoupá. Problematika 

regulace cen a úhrad léčivých přípravků se tak týká ať už ve větší či menší míře nás všech. 

Proto je velmi důležité zajistit, aby léčivé přípravky byly co možná nejdostupnější a jejich 

dostupnost by neměla být závislá na finančních prostředcích pacienta.2 

Je důležité si uvědomit, že trh s léčivými přípravky je specifický v tom smyslu, že 

předmětem obchodování je komodita, která je nezbytná k ochraně lidského života a zdraví. 

Z toho důvodu nelze dopustit, aby stanovení výše konečné ceny léčivého přípravku pro pacienta 

bylo ponecháno pouze na libovůli farmaceutických společností. Zásah státních orgánů 

prostřednictvím uplatňování cenové regulace v procesu cenotvorby léčivého přípravku lze 

proto považovat za žádoucí. Účelem takových zásahů je udržení stability a racionality cen 

s cílem omezit liberálně tržní mechanismy a umožnit preferenci medicínských zájmů.3 

Samotná regulace cen však pro zajištění dostupnosti léčivých přípravků nestačí. Druhý 

nezbytný krok představuje systém úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění, 

který zcela nebo alespoň z části pokrývá náklady s léčbou spojené. Byť jsou oba systémy 

oddělené, jeden by bez druhého neplnil na plno svůj účel. U léčivého přípravku, který by byl 

sice cenově regulován, ale nebyl by hrazen, si lze jen těžko představit, že by v takovém případě 

byla zajištěna dostupnost zdravotní péče pro všechny pacienty bez ohledu na jejich finanční 

situaci. Na druhou stranu i léčivý přípravek hrazený, jehož cena ovšem není regulována, by 

nemusel onu kýženou dostupnost zajistit, neboť by distributor mohl určit tak vysokou cenu, 

kterou by nebylo možné pokrýt z prostředků veřejného zdravotního pojištění v dostatečné míře. 

Proto je pro naplnění výše uvedeného cíle nezbytné uplatňovat tyto regulační systémy spolu. 

Prostřednictvím systému cen a úhrad stát zajišťuje jedno ze základních lidských práv, a 

to právo na bezplatnou zdravotní péči dle čl. 31 Listiny základních práv a svobod vyhlášené 

usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 

162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Toto právo 

 
1 Srov. ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb., o preventivních 

prohlídkách. 
2 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017, sp. zn. Pl.ÚS 3/15. 
3 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Str. 99.  
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je prováděno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném 

zdravotním pojištění“) tak, že vyjmenovává seznam skupin léčivých látek, v nichž musí vždy 

existovat alespoň jeden plně hrazený léčivý přípravek.4 Problematikou poskytování bezplatné 

zdravotní péče, resp. bezplatným poskytováním léčivých přípravků, se blíže zabývá i judikatura 

Ústavního soudu.5  

Způsobů, jakými jsou ceny a úhrady regulovány, je několik. Cílem této práce je rozbor 

problematiky právní úpravy cenové a úhradové regulace výhradně těch léčivých přípravků, 

jejichž cena a úhrada je stanovena ve správním řízení. V práci zanalyzuji současnou i předchozí 

právní úpravu, rovněž identifikuji problematické oblasti a uvedu úvahy de lege ferenda, které 

by mohly přispět k nápravě nesprávné či neúplné právní úpravy. V práci se rovněž zaměřím na 

rozbor soudních a správních rozhodnutí a jejich dopad na právní úpravu. V neposlední řadě 

v této práci uvedu praktické příklady uplatňování cenové a úhradové regulace. 

Za účelem splnění výše vytyčeného cíle je tato diplomová práce strukturovaná do čtyř 

hlavních částí, které se pro lepší přehlednost člení na kapitoly a podkapitoly. První část je 

věnovaná klíčovým pojmům nezbytným k porozumění právní úpravy, jejího smyslu a podstaty, 

dále také jednotlivým druhům správních aktů vyskytujících se v cenové a úhradové regulaci a 

nejvýznamnějším správním úřadům pro tuto oblast, a to Ministerstvu zdravotnictví a Státnímu 

ústavu pro kontrolu léčiv. Druhá část se zabývá historickým vývojem cenové a úhradové 

regulace, kde upozorňuji na nedostatky předchozí úpravy, které nakonec vedly k jejímu zrušení. 

Dále je v této části popsán vliv práva Evropské unie na danou oblast a analýza zcela zásadního 

nálezu Ústavního soudu a jeho dopady na současnou podobu právní úpravy. Třetí a čtvrtá část 

této práce se věnuje současné právní úpravě regulace cen a úhrad léčivých přípravků. V těchto 

částech je popsán průběh několika typů správních řízení, které se v této oblasti vyskytují, 

přičemž poukazuji na některé odlišnosti procesní úpravy s obecnou úpravou správního řízení 

v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a 

uvádím relevantní judikaturu týkající se této oblasti. Pro lepší pochopení právní úpravy je ve 

třetí a čtvrté části rovněž uvedena řada názorných příkladů z praxe. 

Tato práce byla zpracována podle právní úpravy účinné ke dni 25. srpna 2019.   

 
4 Srov. ustanovení § 15odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
5 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2008, sp. zn. III. ÚS 2332/16, nebo nález Ústavního soudu 

ze dne 29. ledna 2019, sp. zn. Pl.ÚS 43/1. 
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1 Základní pojmy regulace cen a úhrad léčivých prostředků 

Cílem této části je vymezení nejdůležitějších pojmů nezbytných k pochopení právní úpravy 

systému cenové a úhradové regulace léčivých přípravků. Kromě zákonných definic daných 

pojmů uvádím v této části dále odkazy na relevantní judikaturu a příklady z praxe.  

 

1.1 Léčivý přípravek 

Na českém trhu se v dnešní době objevuje velká řada výrobků, jenž mají pozitivně působit 

na lidský organismus a pomáhat jeho správnému fungování. Každý z takových výrobků působí 

na lidské tělo odlišně, s jinou intenzitou, a s každým z nich se nese určité riziko spojené s jeho 

užíváním. Může se jednat zejména o zdravotnické prostředky, doplňky stravy, potraviny pro 

zvláštní výživu nebo právě o léčivé přípravky. Zařazení výrobku do určité kategorie určuje 

právní rámec, do kterého daný výrobek spadá, včetně instituce, jež je zodpovědná za jeho 

regulaci.6 Vzhledem k tomu, jak zásadní vliv může užívání léčivých přípravků mít na lidské 

zdraví, je správná klasifikace výrobku klíčová pro ochranu veřejného zdraví, což má být 

hlavním cílem regulace léčivých přípravků obecně.7  

Léčivým přípravkem se podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), který převzal 

definici ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o 

kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (dále jen „Směrnice 

2001/83/ES“),8 rozumí „látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo 

preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo látka nebo kombinace látek, 

kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za 

účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, 

imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy“.9 

Zákon o léčivech tak rozděluje léčivé přípravky na humánní léčivé přípravky, které 

slouží k použití u lidí nebo podání lidem, a veterinární, které slouží k použití u zvířat nebo 

 
6 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokyn Ústavu UST-30 verze 4, Základní principy rozlišování humánních léčivých 

přípravků od jiných výrobků. [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/ust-30-verze-4. 
7 Srov. bod 2 Preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu 

Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků. 
8 Srov. zvláštní část důvodové zprávy k zákonu o léčivech. 
9 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 zákona o léčivech. 

http://www.sukl.cz/sukl/ust-30-verze-4
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podání zvířatům.10 V této práci se zaměřím výhradně na humánní léčivé přípravky a tam, kde 

bude užit pojem léčivý přípravek, bude tím myšlen výhradně humánní léčivý přípravek. 

Výše uvedená zákonná definice v sobě zahrnuje jak výrobky reálně sloužící k léčbě, tak 

výrobky, které jsou prezentovány jako léčebné. V souvislosti s tímto pojetím lze rozdělit danou 

zákonnou definici na dvě hlavní části, a těmi jsou definice léčivého přípravku podle prezentace 

a podle funkce.11  

 

1.1.1 Léčivý přípravek podle prezentace 

Zákon o léčivech ani Směrnice 2001/83/ES pojem prezentace, jakkoliv nerozebírají, a 

proto k pochopení jeho významu je nutné rozebrat jednotlivá rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie (dále jen „SD EU“). SD EU v rámci své rozhodovací činnosti opakovaně 

definoval daný pojem a mantinely jeho interpretace tak, že „výrobek je „[prezentován jako] 

určený k léčení nebo předcházení nemoci“ ve smyslu směrnice 2001/83, jestliže je jako takový 

výslovně „popsán“ nebo „doporučen“, případně na etiketě, v příbalovém letáku nebo ústně“12 

a „podle ustálené judikatury musí být pojem „prezentace výrobku“ vykládán extenzivně.“13  

Účel definice léčivého přípravku podle prezentace vymezil SD EU následovně: 

„směrnice 2001/83 tím, že se opírá o kritérium prezentace výrobku, má za cíl zahrnout nejen 

léčivé přípravky, které mají skutečný léčebný nebo lékařský účinek, ale rovněž výrobky, které 

nejsou dostatečně účinné nebo které nemají účinek, který jsou spotřebitelé oprávněni očekávat 

s ohledem na jejich prezentaci. Uvedená směrnice tak směřuje k ochraně spotřebitelů nejen 

před škodlivými nebo toxickými léčivými přípravky jako takovými, ale rovněž před různými 

výrobky používanými namísto vhodných léků.“14 

Souhlasím s názorem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“), že je-li 

výrobek výslovně popsán nebo doporučen k léčbě nebo předcházení nemoci, není pochyb o 

tom, že takový výrobek naplňuje definici léčivého přípravku podle prezentace.15 Problematické 

 
10 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech. 
11 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokyn Ústavu UST-30 verze 4, Základní principy rozlišování humánních léčivých 

přípravků od jiných výrobků. [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/ust-30-verze-4. 
12 Srov. rozsudek SD EU ze dne 15. listopadu 2007, Komise v. Německo, C-319/05, Recueil I – 9841, bod 44. 

Obdobně rozsudek SD EU ze dne 30. listopadu 1983, van Bennekom, C-227/82, Recueil I – 3883, bod 18, a 

rozsudek SD EU ze dne 21. března 1991, Monteil a Samanni, C-60/89, Recueil I – 1561, bod 23. 
13 Srov. rozsudek SD EU ze dne 15. listopadu 2007, Komise v. Německo, C-319/05, Recueil I – 9841, bod 43. 
14 Ibid. 
15 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokyn Ústavu UST-30 verze 4, Základní principy rozlišování humánních léčivých 

přípravků od jiných výrobků. [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/ust-30-verze-4. 

http://www.sukl.cz/sukl/ust-30-verze-4
http://www.sukl.cz/sukl/ust-30-verze-4
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je však posouzení výrobku, který sice popsán nebo doporučen k léčbě nebo předcházení nemoci 

je, nikoli však výslovně. SD EU vyjádřil k této problematice v řadě svých rozhodnutích názor, 

že „výrobek je rovněž [prezentován jako] určený k léčení nebo předcházení nemoci pokaždé, 

když se v očích průměrně obezřetného spotřebitele jeví, třeba jen nepřímo, ale s jistotou, že 

uvedený výrobek by s ohledem na svou prezentaci měl mít předmětné vlastnosti…“.16 K pojmu 

„průměrný obezřetný spotřebitel“ se opakovaně vyjádřil SD EU stejně jako české soudy.17 Jako 

základní interpretační vodítko může sloužit definice pojmu vyjádřená v rozsudku SD EU, kde 

vymezil průměrného obezřetného spotřebitele jako osobu, která je v rozumné míře dobře 

informovaná a v rozumné míře pozorná a opatrná.18 V těchto případech je nutné posuzovat 

konkrétní formu prezentace v každém jednotlivém případě zvlášť.  

 

1.1.2 Léčivý přípravek podle funkce 

Obdobně jako u definice léčivého přípravku podle prezentace je i v rámci zkoumání 

účelu definice léčivého přípravku podle funkce nutné zkoumat jednotlivá rozhodnutí SD EU. 

SD EU uvedl že, léčivými přípravky podle funkce se rozumí „výrobky, jejichž farmakologické 

vlastnosti byly vědecky zjištěny a které jsou skutečně určeny ke stanovení lékařské diagnózy 

nebo k obnově, úpravě či ovlivnění fyziologických funkcí“.19 Za léčivý přípravek podle funkce 

proto nelze považovat výrobek, u něhož nejsou prokázány schopnosti „obnovit, upravit či 

ovlivnit fyziologické funkce prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo 

metabolického účinku nebo schopnost stanovit lékařskou diagnózu nebyla vědecky zjištěna“.20 

SD EU dále upřesňuje, že samotná skutečnost, že výrobek má farmakologický, 

imunologický nebo metabolický účinek nepostačuje proto, aby byl výrobek klasifikován jako 

léčivý přípravek. Relevantní je také intenzita takového účinku, resp. zda je takový účinek 

natolik významný pro lidský metabolismus, že mění podmínky jeho fungování. K tomu SD EU 

uvádí, že „látky, které sice mají vliv na lidské tělo, ale nemají významný účinek na 

 
16 Srov. rozsudek SD EU ze dne 15. listopadu 2007, Komise v. Německo, C-319/05, Recueil I – 9841, bod 46. 

Obdobně rozsudek ze dne 30. listopadu 1983, van Bennekom, C-227/82, Recueil 3883, bod 18, a rozsudek ze dne 

21. března 1991, Monteil a Samanni, C-60/89, Recueil I – 1561, bod 23. 
17 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2007, sp. zn. 32 Odo 229/2006, rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 10. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 32 

Odo 1748/2010. 
18 Srov. rozsudek SD EU ze dne 16. července 1998, Gut Springenheide, C-210/96, Recueil I – 4681, bod 31.  
19 Srov. rozsudek SD EU ze dne 15. ledna 2009, Hecht-Pharma GmbH v. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 

Lüneburg, C-140/07, Recueil I – 72, bod 25. 
20 Ibid, bod 26. 
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metabolismus, a nemění proto v pravém slova smyslu podmínky jeho fungování, nesmějí být 

kvalifikovány jako léčivé přípravky podle své funkce“.21 

SD EU však řadí pro posouzení výrobku jako léčivého přípravku podle funkce kromě 

jeho účinku na lidský metabolismus a jeho význam i další kritéria, a to „zejména jeho složení, 

jeho farmakologické vlastnosti, tak jak mohou být stanoveny vzhledem k současnému stavu 

vědeckého poznání, jeho podmínky použití, míru jeho rozšíření, znalost, kterou o něm mají 

spotřebitelé, a rizika, která může způsobit jeho užívání“.22 Pokud tedy posuzujeme výrobek jako 

léčivý přípravek podle funkce, je nutné zkoumat, zda výrobek obsahuje látku schopnou ovlivnit 

fyziologické funkce lidského metabolismu a zdali výrobek obsahuje takovou látku v 

dostatečném množství, aby byl schopen změnit v pravém slova smyslu podmínky jeho 

fungování a další výše uvedená kritéria. 

 

1.1.3 Rozhodování o klasifikaci výrobku 

V případě pochybností, zda je konkrétní výrobek klasifikován jako léčivý přípravek, 

rozhoduje o povaze daného výrobku Ústav.23 Pokud se nejedná o žádný výrobek zmiňovaný 

v příslušném ustanovení zákona o léčivech, Ústav povahu takového výrobku neposuzuje, 

jelikož k tomu není věcně příslušný. Rozhodnutí o povaze výrobku má deklaratorní povahu.24 

Vyplývá to již ze samotné definice léčivého přípravku v zákoně o léčivech, který stanoví, čím 

se léčivý přípravek rozumí, nikoliv že o povaze léčivého přípravku bude rozhodnuto. Dalším 

argumentem pro výše uvedený závěr je, že u řady léčivých přípravků se ani o jejich povaze 

nikterak autoritativně nerozhoduje.25  

 

1.1.4 Originální, generické a biologické léčivé přípravky 

Vzhledem k stále náročnějším požadavkům na důkladné testování nových léčivých 

přípravků, vynakládají farmaceutické společnosti velmi vysoké finanční prostředky dosahující 

až miliardy amerických dolarů, pokud chtějí uvést na trh inovativní, účinný a bezpečný léčivý 

 
21 Srov. rozsudek SD EU ze dne 5. března 2009, Komise v. Španělsko, C-88/07, Recueil I – 1353, bod 75. 
22 Srov. rozsudek SD EU ze dne 5. března 2009, Hecht-Pharma GmbH v. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 

Lüneburg, C-140/07, Recueil I – 41, bod 32. 
23 Srov. ustanovení § 13 odst. 2 písm. h) a § 24a zákona o léčivech. 
24 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualizované vydání. Str. 192. „Deklaratorní akt nestanoví nová subjektivní 

práva a právní povinnosti, ale pouze je prohlašuje. V rovině práva hmotného tak není právní skutečností. Působí 

ex tunc („od tehdy“).“  
25 Např. léčivé přípravky nepodléhající povinnosti registrace dle § 25 odst. 2 zákona o léčivech. 
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přípravek, tzv. originální léčivý přípravek. Předtím než je jakýkoli léčivý přípravek registrován 

a uveden na trh, je nutné, aby byl klinicky testován. Od rozsahu testování se logicky odvíjí 

finanční náročnost. Zhruba z 10 000 látek, u kterých je potenciální šance, že by mohly mít 

léčivý účinek, jich pouze 10 vstupuje do klinického zkoušení a z těchto 10 látek je jen jedna 

registrována jako léčivý přípravek.26 Žadatel o registraci originálního léčivého přípravku musí 

se žádosti přiložit rozsáhlou farmaceutickou a preklinickou a klinickou dokumentaci 

osvědčující několikaleté testování výrobku. Vysoké náklady na vývoj inovativních léčivých 

přípravků se farmaceutickým firmám vrací až při jejich prodeji. Výrobci léčivých přípravků 

však mohou zvolit snadnější a méně finančně náročnější cestu, jak uvést svůj výrobek na trh, a 

to výrobou tzv. generika po uplynutí patentové ochrany. Rozdíl mezi těmito typy léčivých 

přípravků je popsán v následujících podkapitolách. 

 

1.1.4.1 Originální léčivý přípravek 

Originálním léčivým přípravkem se rozumí první zaregistrovaný lék s konkrétní léčivou 

látkou nebo kombinaci léčivých látek.27 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví, jíž je Česká republika smluvní stranou, zaručuje pro léčivé látky a další know-how 

patentovou ochranou po dobu nejméně dvaceti let od data přihlášky.28 Pokud je léčivý přípravek 

chráněn patentem, podléhá jeho ochraně v českém právním řádu právě na dobu dvaceti let.29 

Po dobu patentové ochrany není žádný jiný výrobce oprávněn vyrábět léčivý přípravek 

obsahující stejnou léčivou látku ve vztahu k příslušnému léčivému přípravku podléhajícímu 

patentové ochraně. Do doby patentové ochrany se však započítává i období výzkumu a vývoje, 

z čehož vyplývá, že tato doba běží ještě před tím, než je léčivý přípravek nabízen na trhu a je 

schopen generovat zisk. Dle Ústavu činí čistý čas, kdy je originální léčivý přípravek na trhu bez 

konkurentů a svému výrobci přináší nejvyšší zisk obvykle pět až sedm let.30  

 

 
26 MAYER, Otto. Originální lék versus generikum. Medicína pro praxi. Str. 412-413. 
27 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Encyklopedie SÚKL. Co to jsou originální léky? [online]. [cit. 2019-04-11]. 

Dostupné z: http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-jsou-originalni-leky. 
28 Srov. článek 33 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. 
29 Srov. ustanovení § 21 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, 

ve znění pozdějších předpisů. 
30 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické 

veřejnosti. Originální léky vs. generika. [online]. [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: 

http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/Originalni_leky_vs._generika.pdf. 

http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-jsou-originalni-leky
http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/Originalni_leky_vs._generika.pdf
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1.1.4.2 Generický léčivý přípravek 

Za generický léčivý přípravek neboli generikum je označována obvykle levnější varianta 

originálního léčivého přípravku, která musí splňovat níže uvedená kritéria. Na trhu se generika 

začínají objevovat poté, co příslušnému originálnímu léčivému přípravku vyprší patentová 

ochrana. Abychom mohli léčivý přípravek považovat ve vztahu k originálnímu léčivému 

přípravku za generický, musí obsahovat stejnou léčivou látku ve stejném množství (síle) a musí 

mít stejnou lékovou formu31 jako příslušný originální léčivý přípravek.32 33 Typ a poměr 

pomocných látek však může být jiný. Výrobce generika musí prokázat tzv. bioekvivalenčními 

studiemi, že se do krevního oběhu pacienta dostane stejné množství léčiva jako v případě 

originálního léku a rovněž že i vylučování z organismu pacienta je stejné, tedy dané léčivo se 

chová v organismu velmi podobně jako originální lék.34 Hodnota tohoto limitu je u generik 

většinou 80–125 % hodnoty originálního léčivého přípravku.35  

 

1.1.4.3 Biologický a biosimilární léčivý přípravek 

Biologický léčivý přípravek patří k moderním léčivým přípravkům specificky cíleným 

na buněčné a molekulární procesy, které způsobují vznik a vývoj imunopatologických a 

nádorových onemocnění. Biologické léky se liší od klasických syntetických léků ve velikosti 

molekuly a ve specificitě.36 Oproti „klasickým“ léčivým přípravkům, jež jsou výsledkem 

smísení chemických látek, se biologický léčivý přípravek vyrábí pomocí živých organismů 

nebo jejich produktů. Tyto léčivé přípravky představují jedno z nejrychleji rostoucích odvětví 

farmaceutického průmyslu. Jedna z jejich zásadních výhod oproti syntetickým léčivým 

přípravkům pro výrobce spočívá v tom, že doba od prvních klinických studií do přípravy 

dokumentace pro registraci léčiva je kratší než u chemických léčivých přípravků. To znamená, 

 
31 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Encyklopedie SÚK. Co je to léková forma a jaké druhy jsou? [online]. [cit. 2019-

06-15]. Dostupné z: http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-je-to-lekova-forma-a-jake-druhy-jsou. „Každý lék je 
zpracován do tzv. lékové formy, která odpovídá požadovanému způsobu použití.“ Lékové formy můžeme dělit dle 

skupenství na pevné (např. tablety, tobolky), polotuhé (např. masti, gely), kapalné nebo transdermální nebo dle 

způsobu aplikace na gastrointestinální, parenterální a topické. 
32 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické 

veřejnosti. Originální léky vs. generika. [online]. [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: 

http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/Originalni_leky_vs._generika.pdf. 
33 Srov. ustanovení § 25 odst. 4 písm. b) zákona o léčivech. 
34 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Encyklopedie SÚKL, Co to jsou generické léky? [online]. [cit. 2019-04-11]. 

Dostupné z: http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-to-jsou-genericke-leky.  
35 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Výkladový slovník SÚKL. Bioekvivalence. [online]. [cit. 2019-04-11]. Dostupné 

z: http://www.olecich.cz/slovnik/bioekvivalence. 
36 PAVELKA, Karel. Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění v revmatologii, gastroenterologii 

a dermatologii. Str. 6-7. 

http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-je-to-lekova-forma-a-jake-druhy-jsou
http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/Originalni_leky_vs._generika.pdf
http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-to-jsou-genericke-leky
http://www.olecich.cz/slovnik/bioekvivalence
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že biologický lék může být uveden na trh dříve a tím pádem je delší i patentová ochrana v době, 

kdy je léčivý přípravek nabízen na trhu. Což jim logicky může přinést vyšší zisk. Oproti 

syntetickým léčivým přípravkům jsou však biologické léčivé přípravky vysoce nákladné, a také 

proto je i počet pacientů léčených pomocí biologických léčiv nižší. Další nevýhodou 

představuje doba výroby takového léčiva, kdy výrobní proces obvykle trvá 25 až 50 týdnů, 

kdežto u chemických léčiv se jedná v průměru o tři týdny.37 

Biosimilární léčivé přípravky, někdy označované též jako biosimilars, jsou biologické 

léčivé přípravky velmi podobné originálním biologickým léčivým přípravkům. Do klinické 

praxe však mohou být zaváděny až po skončení patentové ochrany originálních biologických 

léčivých přípravků stejně jako v případě syntetických generik ve vztahu k syntetickým 

originálům. Na rozdíl od syntetických generických léčivých přípravků, které jsou vyráběny 

chemickou syntézou s poměrně snadnou reprodukovatelností, nelze vytvořit přesné kopie 

originálních biologických léčivých přípravků, protože biologická léčiva jsou tvořena velmi 

složitými molekulami produkovanými v živých buňkách. Proto biosimilars nejsou a ani 

nemohou být zcela shodné s originálním biologickým léčivým přípravkem. Pro registraci je 

nutné doložit poměrně rozsáhlé srovnávací preklinické a klinické studie včetně podrobného a 

komplexního doložení výrobního procesu.38 Musí být zajištěno a ověřeno, že ve srovnání s 

originálním biologickým léčivým přípravkem nejsou klinicky významné rozdíly v čistotě, 

kvalitě, bezpečnosti nebo účinnosti.39 

 

1.2 Regulace obecně 

Regulace je pojem, který se užívá jak v právním, tak ne-právním kontextu a někdy je 

užíván k označení jakékoliv formy kontroly chování bez ohledu na jeho původ. Regulaci 

obecně je však nutno chápat jako koncept politicko-ekonomický a její ústřední význam lze 

vymezit jako trvalé a cílené řízení vykonávané veřejným orgánem nad činnostmi pro veřejnost 

důležitými nebo ceněnými. Mezi základní charakteristiky regulace patří kontrola nadřízeným 

subjektem a její direktivní funkce. K dosažení požadovaných cílů jsou jednotlivci nuceni 

 
37 VETCHÝ, David, VETCHÁ, Martina. Biosimilars – podobné biologické léčivé přípravky. Remedia: 

farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Str 74. 
38 Srov. ustanovení § 27 odst. 5 zákona o léčivech. 
39 European Medicines Agency. Guideline on similar biological medicinal products. [online]. [cit. 2019-07-12]. 

Dostupné z: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_ 

guideline/2014/10/WC500176768.pdf. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_%20guideline/2014/10/WC500176768.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_%20guideline/2014/10/WC500176768.pdf
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nadřazenou autoritou – státem – chovat se určitým způsobem pod hrozbou sankce, pokud 

takové chování nedodrží.40 

Regulaci tak můžeme charakterizovat jako určitý soubor právně závazných pravidel 

uplatňovaných orgánem k tomu pověřenému s cílem ovlivnit podnikatelské a společenské 

chování. Regulaci nelze vnímat pouze jako činnost, která omezuje či zakazuje určité nežádoucí 

chování. V širším slova smyslu jsou vlivem regulace naplňovány vyšší zájmy společnosti, které 

je nutné nadřadit nad zájmy individuální.41  

Pro oblast léčivých přípravků se uplatňuje několik forem regulace. Ty mohou spočívat 

ve stanovení závazných pravidel pro registraci léčivého přípravku, jeho výrobu a sledování 

nežádoucích účinků po uvedení na trh, tzv. farmakovigilance, nebo regulaci cen a úhrad. 

Poslední dvě jmenované formy regulace jsou stěžejním tématem této diplomové práce. Cenová 

regulace upravuje nejvyšší povolenou cenu, za kterou může výrobce, příp. distributor uvádět 

léčivý přípravek na trh. Účelem úhradové regulace je stanovit částku, kterou se zdravotní 

pojišťovny budou podílet na léčbě pacienta určitým léčivým přípravkem. Podrobnějším 

popisem obou typů regulace se budu zabývat v dalších kapitolách této práce.  

 

1.2.1 Cenová regulace  

Cenová regulace je jedna z forem správní činnosti státních orgánů, krajů a obcí, která 

spočívá ve stanovení nebo přímém usměrňování cen výrobků, výkonů, prací a služeb.42 Tato 

činnost představuje výjimku ze zásady sjednávání cen soukromoprávními ujednáními dvou či 

více stran a její výkon konstituje zásah do vlastnického práva garantovaného Listinou.43 Osoby, 

jejichž výroby, výkony, práce nebo služby podléhají cenové regulaci, jsou omezeny ve 

svobodném sjednávání cen dohodou, resp. ve svobodné dispozici se svým vlastnictvím, a při 

nabízení těchto komodit na trhu musí zohlednit příslušnou právní úpravu.44 Kromě vlastnického 

práva je tak rovněž zasahováno do práva podnikat dle čl. 26 Listiny. 

 
40 OGUS, Anthony. I. Regulation: legal form and economic theory. Str. 1-2. 
41 BALDWIN, Robert, Martin CAVE a Martin LODGE. Understanding regulation: theory, strategy, and practice. 

2nd edition. Str. 3. 
42 STAŠA, Josef. Cenová regulace. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, 

ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3.vydání. [online]. [cit. 2019-

04-15]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxggzlon53gcx3smvtxk3dbmnsq. 
43 Srov. článek 11. odst. 1 Listiny. 
44 OSADSKÁ, Jana, HANDRLICA, Jakub. Přezkum cenových rozhodnutí v energetických odvětvích. Právní 

rozhledy. Str. 793. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxggzlon53gcx3smvtxk3dbmnsq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxggzlon53gcx3smvtxk3dbmnsq
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Při regulaci ceny tak dochází ke kolizi dvou zájmů. Na jedné straně stojí zájem státu 

zajistit, aby ceny určitých komodit byly na trhu nabízeny za spravedlivou a dostupnou cenu, a 

zamezit zneužívání dominantního postavení subjektů ve vybraných odvětvích s přirozeným 

výskytem monopolu. Na druhé straně je zájem výrobců, distributorů a případně dalších osob 

volně disponovat se svým zbožím a dosáhnout co nejvyššího zisku při jeho nabízení na trhu. 

Z výše uvedených důvodů proto musí být cenová regulace „opatřením výjimečným a 

akceptovatelným pouze za přísně omezených podmínek respektujících strukturu regulované 

ceny, jež zahrnuje jak oprávněné náklady, tak i přiměřený (obvyklý) zisk“45 a „nesmí evidentně 

snížit cenu tak, aby tato vzhledem ke všem prokázaným a nutně vynaloženým nákladům 

eliminovala možnost alespoň jejich návratnosti, neboť v takovém případě by vlastně 

implikovala popření účelu a všech funkcí vlastnictví“.46 

Regulace cen se uplatňuje, jak jsem výše naznačil, pouze ve vybraných odvětvích, např. 

pokud v daném odvětví působí přirozený monopol nebo kde existuje nevyvážený vztah mezi 

nabídkou a poptávkou po zboží a službách na trhu, a kde existuje reálné nebezpečí zneužití 

výhodnějšího hospodářského postavení zejména prodávajícího při současné potřebě chránit 

slabšího účastníka trhu, tedy konečného zákazníka. Cenová regulace je dále uplatňována tam, 

kde jsou na nákup zboží vynakládány prostředky z veřejných rozpočtů a kdy existuje veřejný 

zájem na zajištění rovnovážného postavení na trhu. Nelze také opomenout regulaci cen zboží 

v případech, kdy to vyžadují předpisy EU, zejména pokud je takové zboží předmětem dotací ze 

strany EU. Cenová regulace se v neposlední řadě uplatňuje, pokud je to nutné pro účely výběru 

spotřební daně.47 

Obecným právním předpisem v oblasti cenové regulace v České republice je zákon č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“). Zákon o 

cenách upravuje uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb, dále 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob a pravomoc správních orgánů při uplatňování, 

regulaci a kontrole cen a sankce za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona.48  

Cenové orgány na základě zákona o cenách vydávají ve své působnosti cenová 

rozhodnutí, kterými stanovují seznam zboží podléhajícího cenové regulaci, způsob cenové 

regulace a podmínky jejího uplatnění. Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho 

 
45 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002, sp. zn. Pl.ÚS 8/02. 
46 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000, sp. zn. Pl.ÚS 3/2000. 
47 Ministerstvo financí. Základní informace k cenové regulaci a kontrole. [online]. [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/zakladni-informace. 
48 Srov. ustanovení § 1 zákona o cenách. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/zakladni-informace
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zveřejnění, účinnosti nabývá dnem stanovým v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem jeho 

zveřejnění. Obecně lze říci, že v českém právním řádu existují tři způsoby, jak regulovat ceny. 

Těmito způsoby jsou úředně stanovené ceny, věcné usměrňování ceny a cenové moratorium. 

Tyto způsoby je možné účelně kombinovat.49 

 

1.2.1.1 Úředně stanovené ceny 

Regulace úředně stanovenou cenou spočívá ve stanovení maximální ceny, kterou nelze 

překročit, pevné ceny, kterou nelze změnit, nebo minimální ceny, kterou nelze snížit. Cenové 

orgány také mohou u stejného zboží tyto způsoby kombinovat souběžným stanovením 

maximální a minimální ceny, čímž vytvoří cenové pásmo, ve kterém se cena daného zboží může 

pohybovat. Již při přijímání zákona o cenách se předpokládalo, že nejvyužívanější formou bude 

stanovení maximální ceny, jejíž výhoda byla spatřována v tom, že „pod svou úrovní nebrání 

volnému pohybu skutečných realizačních cen v závislosti na vývoji nabídky a poptávky, přičemž 

představuje dostatečnou brzdu spekulačním operacím monopolních a dominantních 

subjektů“.50 

 

1.2.1.2 Věcné usměrňování cen 

Účelem věcného usměrňování cen je stanovení podmínek cenovými orgány pro 

sjednání cen. Cenový orgán tak stanoví závazná pravidla pro výpočet ceny, včetně určení, jaké 

složky mohou být v ceně zahrnuty a o kolik je možné cenu zvýšit ve vymezeném období.51 

Uplatněním věcného usměrnění se tedy přímo nestanoví přesná výše ceny, proto lze považovat 

tento způsob regulace v porovnání s úředním stanovením cen nebo cenovým moratoriem za 

volnější formu regulace.52 

 

1.2.1.3 Cenové moratorium 

Cenové moratorium spočívá v zákazu navyšovat ceny nad dosud platnou úroveň na trhu. 

Oproti stanovení maximální ceny úředním stanovením však cenové moratorium postihuje celý 

 
49 Srov. ustanovení § 4 zákona o cenách. 
50 Srov. zvláštní část důvodové zprávy k zákonu o cenách. 
51 Srov. § 6 zákona o cenách. 
52 Srov. zvláštní část důvodové zprávy k zákonu o cenách. 
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trh určitého zboží, např. trh s potravinami, nikoliv pouze konkrétně vymezené zboží. 

Takovéto plošné uplatnění maximálních cen je proto považováno za naprosto výjimečné 

opatření,53 čemuž odpovídá i četnost využití. O uplatnění cenového moratoria rozhoduje vláda, 

která jej vyhlašuje v nařízení.54 Historicky se cenové moratorium uplatňovalo např. u 

nájemného z bytů.55  

 

1.2.1.4 Časově usměrňované ceny 

Původní znění zákona o cenách upravovalo ještě čtvrtý způsob regulace cen, a to časově 

usměrňované ceny. Ten se však v praxi příliš neuplatňoval, a proto byl novelou zákona o cenách 

z roku 2009 zrušen.56 Podstatou bylo stanovení minimálního časového předstihu pro ohlášení 

plánovaného zvýšení ceny cenovému orgánu nebo minimální lhůty, kdy až po jejím uplynutí 

lze cenu skutečně zvýšit, případně také stanovení doby, po kterou je zakázáno cenu opětovně 

zvýšit.57 Samotným uplatněním časově usměrňované ceny mohl cenový orgán zvýšení ceny 

pouze oddálit, aniž by byl schopen ovlivnit rozsah takového zvýšení.58 Nutno též podotknout, 

že oproti ostatním způsobům regulace dle zákona o cenách, se časově usměrňované ceny 

uplatňovalo pouze vůči subjektům s dominantním postavením na trhu.  

 

1.2.1.5 Cena 

Vzhledem k tématu práce je nezbytné definovat i samotný pojem cena. Jeho vymezení 

se však pro spotřebitele a soutěžitele na trhu značně liší. Z pohledu spotřebitele můžeme cenu 

definovat jako „peněžní vyjádření hodnoty jako míry a kvality či vlastností a užitků daného 

výrobku nebo služby ve srovnání s jinými výrobky nebo službami“.59 Soutěžitel na trhu pohlíží 

na cenu spíše jako na částku, kterou pokryje vynaložené náklady. Výše ceny by měla reflektovat 

aktuální nabídku a poptávku po výrobku či službě. Pokud by byla cena příliš vysoká, bude nízká 

i poptávka a zároveň dojde k omezení počtu nabízených výrobku či služeb na trhu, u nízké ceny 

bude situace opačná, poptávka vzroste a přispěje k expanzi trhu.60 To však platí pouze za 

 
53 Srov. zvláštní část důvodové zprávy k zákonu o cenách. 
54 Srov. ustanovení § 9 zákona o cenách. 
55 Srov. nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů. 
56 Ministerstvo financí. Rozsah cenové regulace. [online]. [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/rozsah-cenove-regulace. 
57 Srov. § 8 odst. 1 zákona o cenách, ve znění účinném do 17. listopadu 2009. 
58 Srov. zvláštní část důvodové zprávy k zákonu o cenách. 
59 HANNA, Nessim a H. Robert DODGE. Pricing: zásady a postupy tvorby cen. Str. 19 
60 Ibid. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/rozsah-cenove-regulace
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předpokladu, že je na trhu dostatečně velké konkurenční prostředí, spotřebitel může vybírat 

z produktů od více soutěžitelů a má o trhu rozsáhlé a přesné informace a neexistují velké 

překážky pro vstup na trh daného zboží.61 Pokud však tyto podmínky splněny nejsou, je cena 

tvořena na základě jiných skutečností, než je spolupůsobení nabídky a poptávky. V extrémním 

případě by mohlo dojít k situaci, kdy je cena určována jen jednou stranou trhu, čímž může být 

druhá strana značně poškozována. A právě v takových situacích je vhodné uplatňovat cenovou 

regulaci.  

 

1.2.2 Úhradová regulace 

Úhradová regulace upravuje výši a podmínky úhrady léčivých přípravků z veřejného 

zdravotního pojištění, jejímž cílem je zajistit spravedlivé přerozdělení prostředků veřejného 

zdravotního pojištění tak, aby byly léčivé přípravky pro pacienty dostupné a zároveň aby byl 

systém úhradové regulace dlouhodobě udržitelný. Ze zdravotního pojištění se hradí léčivé 

přípravky při poskytování jak ambulantní, tak i lůžkové péče. V této práci se však zaměřím 

výhradně na problematiku úhrad léčivých přípravků při poskytování ambulantní zdravotní péče, 

tj. péče, při níž hospitalizace pacienta není nutná.62  

V evropských zemích se uplatňují různé formy úhradové regulace. Ty nejčastější lze 

rozdělit do tří základních kategorií. První kategorií je pevný doplatek, který spočívá v zaplacení 

pevné částky pacientem při vystavení receptu nebo výdeji léčivého přípravku. Z dlouhodobého 

hlediska je tato forma nepraktická a neudržitelná vzhledem k neustálému vývoji ekonomiky, 

který neustále tlačí na zvyšování takového poplatku. Další kategorií je procentuální úhrada 

léčivého přípravku. Ta se může pohybovat od 0 do 100 % podle závažnosti onemocnění a 

důležitosti lékové skupiny. Často je ale v praxi důsledkem užití této metody vysoká spoluúčast 

pacienta. Posledním typem úhradové regulace je systém referenční úhrady. Tento systém 

spočívá v rozdělení léčivých přípravků do konkrétních skupin, pro které se stanoví výše úhrady 

na základě tzv. referenčního léčivého přípravku příslušného pro každou konkrétní skupinu. 

Udržovat, revidovat a aktualizovat systém referenčních úhrad je však náročné a vyžaduje 

 
61 FREEMANTLE, Nick a Suzanne HILL. Evaluating pharmaceuticals for health policy and reimbursement. Str. 

208. 
62 Srov. ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

ve znění pozdějších předpisů. 



15 
 

pravidelné monitorování vývoje cen a vstupu nových léčivých přípravků na trh. Problematické 

je rovněž stanovení prvního léčivého přípravku ve skupině.63 

 

1.2.3 Úhrada 

Úhradu lze chápat jako cenu léčivého přípravku v širším slova smyslu, resp. cenu 

léčivého přípravku pro zdravotní pojišťovny. Úhrada je částka stanovená Ústavem ve správním 

řízení, kterou Ústav určí, jakým podílem se zdravotní pojišťovny podílí na léčbě pacienta. Ústav 

musí při stanovování výše a podmínek úhrady postupovat tak, aby zohlednil zájmy všech níže 

uvedených subjektů. Stanovení výše úhrady je důležité jak pro výrobce a distributora léčivého 

přípravku, tak pro zdravotní pojišťovny a konečného spotřebitele, tedy pacienta. Všichni výše 

jmenovaní operují s omezenými finančními prostředky, proto mají zájem na tom, aby byla 

úhrada léčivého přípravku co nejvyšší nebo naopak nejnižší v závislosti na jejich zájmu. 

Byť se může zdát, že výše úhrady léčivého přípravku nemá pro jeho výrobce nebo 

distributora přímý dopad, je v jejich zájmu, aby byl léčivý přípravek pacientovi co možná 

nejdostupnější a ideálně, aby spoluúčast pacienta na jeho léčbě byla minimální, nejlépe nulová. 

Výše úhrady, resp. výše doplatku pacienta je jedním z faktorů rozhodných pro určení, jakým 

léčivým přípravkem se bude pacient léčit, ovlivňuje tak poptávku, resp. prodej daného léčivého 

přípravku, tedy i zisk výrobce či distributora. Pokud by výše úhrady nebyla pro tyto subjekty 

dostatečně vysoká natolik, aby bylo nabízení daného léčivého přípravku ekonomicky výhodné, 

hrozí, že z národního trhu daný léčivý přípravek stáhnou, čímž dojde k omezení nabídky 

léčivých přípravků, a v konečném důsledku může dojít k ohrožení dostupnosti kvalitní 

zdravotní péče a zdraví pacienta. Rozhodování o výše úhrady se tak bezprostředně dotýká jejich 

základního práva podnikat garantované čl. 26 odst. 1 Listiny. Tento závěr potvrdil rovněž 

Ústavní soud.64  

Pacienti podobně jako výrobce či distributor mají ve svém zájmu, aby byla výše úhrady 

co nejvyšší, jelikož výše úhrady je nepřímo úměrná jejich doplatku, resp. jejich spoluúčasti na 

financování jejich léčby, jelikož doplatek pacienta se rovná rozdílu ceny, za který je daný léčivý 

přípravek nabízen na trh, a výše stanovené úhrady. Nízká spoluúčast nemusí mít žádný vliv na 

užívání daného přípravku pacientem, naopak vysoká spoluúčast může vést k negativním 

důsledkům, např. nižší užívání nezbytných léčivých přípravků, které následně může vést 

 
63 METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Str. 101. 
64 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2015, sp. zn. I. ÚS 1251/14.  
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k zhoršení zdravotního stavu pacienta. U léčivých přípravků, u kterých byla zavedena plná 

úhrada, bylo vypozorováno zvýšení užívání pacienty s horším zdravotním stavem, z čehož 

vyplývá, že výše spoluúčasti pacienta má významný dopad na užívání léčiv. Dopady 

spolufinancování se tak logicky liší mezi jednotlivými skupinami pacientů zejména v závislosti 

na jejich zdravotním stavu a platební schopnosti. Na druhou stranu slouží doplatek pacienta 

k naplňování zájmů přesahujících zájmy jednotlivých pacientů, zejména snižuje finanční 

zatížení systému veřejného zdravotního pojištění, pacienti si jsou více vědomi nákladnosti 

zdravotní péče a odrazuje pacienty od užívání příliš mnoha nebo příliš drahých léků.65  

Důležité je rovněž zohlednit zájem zdravotních pojišťoven, jelikož i ony jsou subjekty s 

omezenými finanční prostředky a výše úhrad léčivých přípravků by měla být stanovena 

s ohledem na udržitelnost systému zdravotního pojištění a takovým způsobem, aby zdravotní 

pojišťovny nepřiměřeně finančně nezatěžovaly z hlediska jejich dlouhodobého fungování.  

 

1.3 Druhy správních aktů 

Vzhledem ke správnému určení formy správní činnosti správních orgánů působící v 

oblasti cen a úhrad, považuji za žádoucí definovat charakteristické znaky jednotlivých 

správních aktů, které se ve výše zmíněné oblasti mohou vyskytovat. Rozdělení správních aktů 

je zásadní pro určení případné právní obrany proti té které formě správní činnosti, resp. 

správnímu aktu. Správněprávní teorie rozděluje správní akty na základě toho, zda je okruh věcí, 

kterých se týká, a okruh jejich adresátů vymezen konkrétně nebo abstraktně. 

 

1.3.1 Abstraktní akt veřejné správy 

Abstraktní akt veřejné správy někdy označovaný též jako normativní správní akt lze 

definovat jako jednostranný akt orgánů veřejné správy, pro který je příznačný předem neurčitý 

počet jeho adresátu a obecné vymezení okruhu věcí, kterých se týká.66  

Typickým příkladem abstraktního aktu je právní předpis ve smyslu čl. 79 odst. 3 

Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Ústava“), vydávaný na základě výslovného zákonného zmocnění, jehož smyslem je daný 

 
65 DUKES, M. N. G. Drugs and money: prices, affordability, and cost containment. 7th edition. Str. 40-41. 
66 HENDRYCH, Dušan. Abstraktní formy správní činnosti. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, 

Josef, ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 

3.vydání. [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxgcyttorzgc23unzuv6ztpojwxsx3tobzgc5tonfpwg2lonzxxg5dj. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxgcyttorzgc23unzuv6ztpojwxsx3tobzgc5tonfpwg2lonzxxg5dj
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxgcyttorzgc23unzuv6ztpojwxsx3tobzgc5tonfpwg2lonzxxg5dj
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zákon provádět, resp. blíže rozvést pravidla stanovená v takovém zákoně. K charakteristickým 

znakům abstraktního aktu patří podzákonnost, jednostrannost a právě obecnost.67 Účelem 

právního předpisu totiž není řešit konkrétní individuální případy, ale naopak stanovit obecně 

závazná pravidla chování určená pro opakované postupy a děje.68 Abstraktní akt veřejné správy 

je tedy výsledkem normotvorné činnosti orgánu veřejné správy a má oproti níže jmenovaným 

aktům povahu pramene práva. Přičemž formálním předpokladem takové pojetí abstraktního 

aktu je jeho vyhlášení.69 

Abstraktní akty veřejné správy však nemusí mít nutně povahu provádějícího právního 

předpisu, mohou jimi být i akty prvotní vydávané bez výslovného zákonného zmocnění, těmi 

jsou například obecně závazné vyhlášky územně samosprávných celků při výkonu samostatné 

působnosti.70 Zmocnění k jejich vydávání vyplývá přímo z Ústavy.71  

Způsob, jakým se může adresát abstraktního aktu veřejné správy proti němu bránit, je 

značně omezený. Jedinou nabízející se možností je navrhnout jeho zrušení spolu s ústavní 

stížností v rámci řízení před Ústavním soudem o zrušení pravomocného rozhodnutí, kterým 

bylo zasaženo do některého z jeho základních práv nebo svobod, pokud bylo předmětné 

rozhodnutí vydáno uplatněním daného abstraktního aktu.72 

 

1.3.2 Konkrétní správní akt 

Konkrétní správní akt je právní teorií definován jako „jednostranný právní úkon 

(rozhodnutí), kterým vykonavatel veřejné správy v konkrétním případě řeší poměry jmenovitě 

určených osob“.73 Jedná se tak o konkrétní formu správní činnosti. Mezi charakteristické znaky 

konkrétního správního aktu patří právě konkrétnost věci, které se týká, a konkrétnost adresátů 

správního aktu, čímž se odlišuje od abstraktního, resp. abstraktně-konkrétního aktu. Další rozdíl 

spočívá v tom, že zatímco abstraktní akt právo tvoří, konkrétní správní akt právo aplikuje.74 

Vydání konkrétního správního aktu je typickým výsledkem a zároveň cílem každého správního 

 
67 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 123. 
68 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009, sp. zn. Pl.ÚS 24/08. 
69 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., doplněné a aktualizované vydání. Str. 271-274. 
70 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., doplněné a aktualizované vydání. Str. 273. 
71 Srov. ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy. 
72 Srov. ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) a § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

předpisů. 
73 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 133. 
74 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., doplněné a aktualizované vydání. Str. 278 



18 
 

řízení,75 v němž správní orgán autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech jemu 

nepodřízených osob. 

 Konkrétní správní akty můžeme dělit dle povahy právních účinků. Správní akty, které 

zakládají, mění nebo ruší subjektivní práva a povinnosti adresátů aktu, označujeme jako 

konstitutivní a po nabytí právní moci vyvolávají právní následky pouze do budoucnosti. Akty, 

které existenci, resp. neexistenci, subjektivních práv a povinností adresátů pouze potvrzují, 

označujeme jako deklaratorní a působí naopak i do minulosti, od okamžiku vzniku 

subjektivních práv a povinností, které byly správním aktem řešeny.76 Dále můžeme správní akty 

dělit podle toho, zda přiznávají svému adresátu oprávnění nebo povinnost. 

 Správní řízení obecně je postaveno na zásadě dvojinstančnosti,77 lze se proto proti 

nezákonnému či nesprávnému konkrétnímu správnímu aktu bránit podáním odvolání, tedy 

řádného opravného prostředku, případně se domáhat obnovy řízení. Pokud se ani tak nedomůže 

adresát správního aktu svých práv, je oprávněn se obrátit žalobou ke správním soudům. Rovněž 

je možné se bránit podáním ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu, pokud bylo porušeno jeho 

základní právo nebo svoboda. 

 

1.3.3 Abstraktně-konkrétní správní akt neboli opatření obecné povahy  

Opatření obecné povahy je druh správního aktu, který byl zaveden do právního řádu až 

s přijetím správního řádu. Ten definuje opatření obecné povahy pouze negativně, když stanoví, 

že jde o správní akt, který není ani právním předpisem (abstraktním správním aktem) ani 

rozhodnutím (konkrétním správním aktem).78 Avšak původní vládní návrh správního řádu 

definoval pojem pozitivně, tak že jde „o úkon správního orgánu v určité věci, který se přímo 

dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže neurčeného okruhu osob“.79 I když nebyl správní řád 

přijat v tomto znění, tak z uvedené definice lze v praxi vycházet. Opatření obecné povahy lze 

považovat za jakýsi hybrid mezi abstraktním a konkrétním správním aktem a mísí v sobě znaky, 

které jsou z části příznačné pro každý z těchto správních aktů. Lze tak říci, že opatření obecné 

povahy je „abstraktně-konkrétním správním aktem s konkrétně určeným předmětem 

(konstituuje se jím rozsah práv a povinností v konkrétní věci) a s obecně vymezeným okruhem 

 
75 Srov. ustanovení § 9 správního řádu. 
76 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 134 
77 Srov. ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu. 
78 Srov. ustanovení § 171 správního řádu. 
79 Poslanecká sněmovna. Vládní návrh zákona správní řád. [online]. [cit. 2019-07-21]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=201&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=201&CT1=0
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adresátů“. Znaky obecnosti a konkrétnosti však mohou být rovněž prohozeny tak, že opatření 

obecné povahy upravuje obecné otázky jmenovitě určených osob.80 

Důsledkem absence pozitivního vymezení vyvstala otázka, zda se má na opatření 

obecné povahy pohlížet z formálního či materiálního hlediska. Pokud by se uplatnilo formální 

hledisko, tak by byl správní orgán oprávněn vydat opatření obecné povahy pouze, pokud by k 

jejímu vydání byl výslovně zmocněn v zákoně. V opačném případě jej nemůže v žádném 

případě vydat. Naopak v případě materiálního hlediska se posuzuje, zda obsahová povaha 

učiněného úkonu správního orgánu naplňuje znaky opatření obecné povahy a má se tak použít 

právní úprava upravující jeho vydávání. Při pohlížení na opatření obecné povahy z materiálního 

hlediska tak nezáleží, zda byl správní orgánu k jeho vydání výslovně zmocněn. Vyřešení této 

otázky bylo ponecháno na judikatuře vyšších soudů.81 Nejprve se soudní praxe klonila k 

formálnímu pojetí, 82 ovšem posléze byl tento názor překonán nálezem Ústavního soudu, když 

uzavřel, že opatření obecné povahy je nutno chápat v pojetí materiálním.83 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek, avšak osoby, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou v řízení o 

návrhu opatření obecné povahy uplatnit námitky či připomínky,84 případně podat podnět 

k zahájení přezkumného řízení pro rozpor s právními předpisy85 či postupovat ve správním 

soudnictví ve věci řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.86 

 

1.4 Státní správa v oblasti léčivých přípravků 

Státní správu na úseku léčivých přípravků vykonávají převážně dva správní úřady, a to 

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ministerstvo zdravotnictví. Z toho důvodu považuji za žádoucí 

uvést informace o jejich působnosti a pravomocích v této oblasti. 

 

 
80 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 171. In: JEMELKA, Luboš, 

PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné z:  

https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmobr. 
81 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 126-127. 
82 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. března 2007, sp. zn. 3 Ao 1/2007. 
83 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2008, sp. zn. Pl.ÚS 14/07 
84 Srov. ustanovení § 172 odst. 3 a 4 a § 173 odst. 2 správního řádu 
85 Srov. ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu. 
86 Srov. ustanovení § 101a a násl. soudního řádu správního. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmobr
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmobr
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1.4.1 Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze je správní úřad s celostátní působností 

v oblasti léčivých přípravků podřízený Ministerstvu zdravotnictví.87 Ústav má celkem sedm 

regionálních pracovišť a v čele Ústavu stojí ředitel jmenovaný ministrem zdravotnictví. Úkolem 

Ústavu je zajistit ochranu zdraví občanů takovým způsobem, aby byly v České republice 

dostupné pouze účinné a bezpečné léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, které jsou 

v souladu s dostupnými vědeckými poznatky. 

Ústav byl zřízen vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 102/1952 Ú.l., o Státním ústavu 

pro kontrolu léčiv, a už tehdy plnil funkci dozorového orgánu v oblasti léčivých přípravků. 

Pravomoc a působnost Ústavu je upravena hned v několika právních předpisech. Zákon o 

veřejném zdravotním pojištění stanovuje kompetence Ústavu pro vydávání rozhodnutí o 

stanovení maximální ceny88 a o stanovení výše a podmínek úhrady jakožto i o jejich změně a 

zrušení. Na základě zákona o léčivech svěřuje pravomoc a působnost Ústavu pro rozhodování 

v oblasti registrací léčivých přípravků a povolení k jejich výrobě, povolování klinických 

hodnocení léčivých přípravků a dohled nad jejich průběhem. K dalším zákonům upravující 

kompetence Ústavu lze uvést zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1997 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 

Dostupnost léčivých přípravků nezajišťuje Ústav pouze prostřednictvím stanovení ceny 

a úhrady, ale také monitorováním objemu léčivých přípravků na českém trhu a objemu léčivých 

přípravků vydávaných a použitých při poskytování zdravotních služeb. Ústav na základě 

informací získaných z monitoringu vyhodnocuje, zda je množství léčivých přípravků, které 

nejsou nahraditelné jinými léčivými přípravky, nebo léčivých přípravků vzájemně 

nahraditelných vzhledem ke svým léčebným vlastnostem, dostatečně pokrývá aktuální potřeby 

pacientů v České republice. V případě, že Ústav dojde k závěru, že aktuální zásoba takových 

léčivých přípravků tyto potřeby nepokrývá a tímto nedostatkem bude ohrožena dostupnost 

a účinnost léčby s přímým dopadem na ochranu zdraví obyvatelstva, sdělí svůj závěr 

Ministerstvu zdravotnictví včetně podkladů, na základě kterých k takovému závěru došel. 

Pokud dojde Ministerstvo zdravotnictví ke stejnému závěru, zařadí takový léčivý přípravek na 

 
87 Srov. ustanovení § 13 odst. 1 zákona o léčivech. 
88 Ve spojení s ustanovením § 2a odst. 2 zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. 
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seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit 

Ústavu. Zařazení do seznamu probíhá formou opatření obecné povahy.  

Obdobnou formou se léčivý přípravek ze seznamu vyřadí, pokud pominou důvody jeho 

zařazení. 89 Podobná situace nastává, pokud Ústav vyhodnotí, že uskutečněním distribuce 

daných léčivých přípravků do zahraničí v následujících třech měsících povede k jejich 

obdobnému nedostatku popsanému výše a tento nedostatek ohrožuje dostupnost a účinnost 

léčby pacientů v České republice s přímým dopadem na ochranu zdraví obyvatelstva 

a významným ovlivněním poskytování zdravotních služeb. Ústav v tomto případě podá k 

Ministerstvu zdravotnictví podnět k vydání opatření obecné povahy, kterým se zakáže nebo 

omezí distribuce daných léčivých prostředků do zahraničí. Opatření však může postihnout 

pouze léčivé přípravky zařazené na seznamu podle předchozího odstavce.  

Ústav je vybaven i sankční pravomocí. Ukládat sankce je oprávněn na základě zákona o 

veřejném zdravotním pojištění, zákona o léčivech, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a 

o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů. Uložené sankce Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách. Tam rovněž 

zpřístupňuje přehled správních řízení o stanovení maximální ceny či výše a podmínek úhrady, 

databázi léčivých přípravků včetně informací o jejich cenách, úhradách a orientačních 

prodejních cen90 a orientačních doplatcích,91 databáze lékáren a klinických hodnocení nebo 

informace o nežádoucích účincích léčivých přípravků. 

 

1.4.2 Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále také jako „Ministerstvo“) je ústředním 

orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou 

vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti a pro 

další oblasti podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.92 V přímé působnosti 

 
89 Srov. ustanovení § 77c zákona o léčivech. 
90 Orientační prodejní cena Ústav určí jako součet horního limitu ceny, za kterou je možné léčivý přípravek uvádět 

na trh, maximální povolené obchodní přirážky a DPH. 
91 Orientační doplatek Ústav určí jako rozdíl mezi orientační prodejní cenou a maximální úhradou ze zdravotního 

pojištění. 
92 Srov. ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ministerstva zdravotnictví jsou fakultní a jiné nemocnice, krajské hygienické stanice, státní 

léčebné lázně nebo právě také Ústav.93 

Na úseku cenové regulace má Ministerstvo především pravomoc vydávat cenové předpisy 

a cenová rozhodnutí, dále pak v druhém stupni rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí Ústavu. 

Naopak u regulace úhrad tak širokou působnost nemá, především působí opět jako odvolací 

orgán. V této souvislosti však nelze opomenout pravomoc Ministerstva vydávat prováděcí 

právní předpisy blíže rozvádějící pravidla cenové a úhradové regulace. Zmocnění k jejich 

vydávání94 nalezneme např. v zákoně o cenách95 nebo v zákoně o veřejném zdravotním 

pojištění.96 K dalším působnostem Ministerstva v oblasti léčivých přípravků patří např. 

rozhodování o vydání souhlasu s uskutečněním specifických léčebných programů a výkon 

kontroly nad těmito programy, účast na přípravě Evropského lékopisu a zajištění jeho přípravy 

a zveřejnění v České republice a vydávání Českého lékopisu,97 vydávání opatření obecné 

povahy, kterým se zařazuje léčivý přípravek na seznam léčivých přípravků, jejíchž distribuci 

do zahraničí je nutné hlásit Ústavu nebo kterým omezuje nebo zakazuje distribuce léčivého 

přípravku do zahraničí.   

 
93 Ministerstvo zdravotnictví. Seznam organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví. [online]. [cit. 

2019-04-07]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/p_10031_843_1.html. 
94 Srov. ustanovení čl. 79 odst. 3 Ústavy. 
95 Srov. ustanovení § 10 odst. 1 zákona o cenách. 
96 Srov. např. ustanovení § 39a odst. 3, § 39c odst. 1 nebo § 39f odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
97 Dle ustanovení § 11 odst. d) zákona o léčivech se lékopisem stanoví postupy a požadavky výrobu a přípravu 

léčivých látek nebo zkoušení a skladování léčivých látek a léčivých přípravků.  

http://www.mzcr.cz/dokumenty/p_10031_843_1.html
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2 Historický vývoj regulace cen a úhrad léčivých přípravků v České 

republice 

Cílem této části práce je nastínit vývoj cenové a úhradové regulace léčivých přípravků od 

roku 1989 po současnost. V této části bych chtěl popsat, kdo a jakým způsobem vykonával 

působnost v této oblasti, k jakým změnám v právní úpravě došlo a z jakých důvodů se tak stalo. 

 

2.1 Právní úprava regulace cen a úhrad léčivých přípravků do roku 2007 

Právní úpravu systému cenové a úhradové regulace léčivých přípravků do konce roku 

2007 lze popsat ve čtyřech základních krocích, těmi jsou registrace léčivého přípravku, 

stanovení jeho maximální ceny, rozhodnutí o zařazení na seznam hrazených léčivých přípravků 

a stanovení výše a podmínek úhrady.98 

 

2.1.1 Registrace léčivého přípravku  

O registraci léčivého přípravku do roku 1991 rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví, 

jehož postup byl upraven vyhláškou.99 Od roku 1991 přešla úplná agenda registrace do gesce 

Ústavu.100 Registrace pro každou lékovou formu i sílu léčivého přípravku probíhala u Ústavu 

v rámci správního řízení.101  

 

2.1.2 Cenová regulace léčivého přípravku 

Stanovení maximální ceny spadalo v tomto období do působnosti Ministerstva financí. 

Způsob, jakým mohlo zasahovat do oblasti cen, byl upraven dvěma právními předpisy, a to 

zákonem o cenách, a zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen“). Ministerstvo 

financí vydávalo na základě těchto právních předpisů tři druhy výměrů, všechny publikované 

v Cenovém věstníku Ministerstva financí.  

 
98 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006, sp. zn. Pl.ÚS 50/05. 
99 Srov. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 81/1969 Sb., o registraci hromadně 

vyráběných léčivých přípravků. 
100 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Publikace 95 let poznatků: Ohlédnutí za historií Ústavu. [online]. [cit. 2019-04-

07]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/95-let-poznatku-ohlednuti-za-historii-ustavu.  
101 Srov. ustanovení § 23 a násl., § 66 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.sukl.cz/sukl/95-let-poznatku-ohlednuti-za-historii-ustavu
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První výměr vydávalo Ministerstvo financí obvykle ke konci kalendářního roku 

s účinností od 1. ledna následujícího roku. Obsahem výměru byl kromě jiného i seznam 

léčivých látek nebo jejich kombinací obsažených v léčivých přípravcích, které v uvedených 

anatomicko–terapeuticko–chemických skupinách (dále jen „ATC skupiny“) a formách podání 

podléhají regulaci maximálními cenami nebo věcně usměrňovanými cenami. U léčivých 

přípravků regulovaných věcným usměrňováním cen výměr dále stanovil pravidla pro tvorbu 

ceny, zejména stanovil, jaké složky věcně usměrňovaná cena zahrnuje a o do jaké míry lze 

navýšit věcně usměrňovanou cenu oproti minulému roku. Výměr dále upravoval maximální 

možnou obchodní přirážku pro daný léčivý přípravek.102 Účelem tohoto výměru tak bylo 

pozitivně vymezit léčivé přípravky podléhající cenové regulaci. Účelem druhého výměru bylo 

upravit postup při zpracování návrhů maximálních cen léčivých přípravků obsahující látku nebo 

její kombinace ve vybraných ATC skupinách. Ve výměru Ministerstvo financí stanovilo 

subjektům vyrábějícím v tuzemsku, dovážejícím nebo prodávajícím léčivé přípravky povinnost 

předložit návrh maximální ceny léčivých přípravků, který sloužil jako podklad pro stanovení 

maximální ceny léčivého přípravku Ministerstvem financí.103 Ve třetím výměru pak 

Ministerstvo zveřejnilo všechny stanovené maximální ceny léčivých přípravků.104 

Považuji za žádoucí rozdělit tuto podkapitolu do dvou částí, které odděluje 

implementace směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, o průhlednosti opatření upravujících 

tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti 

vnitrostátních systémů zdravotního pojištění (89/105/EHS), která zavedla nové povinnosti 

členských státu v oblasti regulace cen a úhrad. Podrobněji se budu této směrnici věnovat 

v podkapitole 2.2.1 Transparenční směrnice.  

Před implementací výše uvedené směrnice byl postup pro stanovení maximální ceny 

následující. Výrobci, dovozci nebo prodejci léčivých přípravků regulovaných maximální cenou 

předložili ve lhůtě uvedené v cenovém výměru Ministerstvu financí návrh maximálních cen 

platných od vymezeného období, a to i v případě, kdy nenavrhovali změnu dosud platné 

maximální ceny. Faktory, na základě, kterých se návrhy vytvářely, se lišily v závislosti na tom, 

zda se jednalo o tuzemské léčivé přípravky nebo z dovozu. Návrhy pro tuzemské léčivé 

 
102 Srov. Výměr Ministerstva financí č. 01/2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 
103 Srov. Výměr Ministerstva financí č. 5/16/2004 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých 

přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací 

očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2005. 
104 Srov. Výměr Ministerstva financí č. 3/16/2006, kterým se stanoví maximální ceny léčivých přípravků, dietních 

potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb 

taxy laborum a mění výměr MF č. 1/16/2006. 
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přípravky se vytvářely na základě ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku 

navrhovatelů dosažených v průběhu předchozího roku, upravených o věcně zdůvodněný vývoj 

ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku v roce, pro který navrhovatelé 

stanovení maximální ceny žádají. Návrhy pro léčivé přípravky z dovozu se naopak tvořily na 

základě ceny, jejíž výše nesmí přesáhnout cenu uvedenou v nabídkovém ceníku dodavatele na 

rok, pro který navrhovatelé stanovení maximální ceny žádají. Obě varianty návrhů zahrnují 

náklady vynaložené na dopravu léčivého přípravku do skladu tuzemského odběratele, 

popřípadě celního skladu. Jednotlivé návrhy pak posuzovalo Ministerstvo financí, přičemž 

jednotlivá kritéria, podle kterých rozhodovalo, se lišila v závislosti na tom, zda předmětem 

žádosti byly léčivé přípravky opakovaně dodávané z dovozu nebo z tuzemska či léčivé 

přípravky doposud nedodávané, a to jak z tuzemska, tak z dovozu. Konečnou maximální cenu 

po posouzení stanovilo Ministerstvo financí výměrem.105  

V tehdejší právní úpravě však úplně absentovalo pravidlo stanovující lhůtu, ve které má 

Ministerstvo financí o maximální ceně rozhodnout, stejně tak jako vymezení jasných a určitých 

kritérií, dle kterých mají být žádosti posuzovány. Rovněž neexistovala možnost navrhovatelů 

efektivně působit na proces stanovení maximální ceny a bránit se proti rozhodnutí o stanovení 

maximální ceny ve správním řízení. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že takto upravený 

postup stanovení maximálních cen léčivých přípravků byl v rozporu s požadavky již zmíněné 

transparenční směrnice. 

V návaznosti na výše uvedené a v souvislosti s alespoň částečnou implementací 

transparenční směrnice došlo zčásti ke zhojení výše uvedených procesních vad. Nově muselo 

Ministerstvo financí rozhodovat o maximální ceně nového léčivého přípravku nebo o nové 

maximální ceně již dodávaných léčivých přípravků do 90 dnů ode dne zahájení řízení, tj. ode 

dne obdržení kompletního návrhu. Pokud v této lhůtě nebylo rozhodnuto, byl navrhovatel 

oprávněn uvést léčivý přípravek za maximální cenu jím navrženou. Návrh maximálních cen 

tvořili navrhovatelé obdobně jako před implementací směrnice. Pokud návrh nebyl v souladu 

se všemi kritérii uvedenými v cenovém výměru, vydalo Ministerstvo financí rozhodnutí o 

nesouhlasu s navrhovanou maximální cenou a uvedlo důvody nesouhlasu, navrhovatel pak 

mohl proti takovému rozhodnutí do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat u Ministerstva financí 

rozklad podle správního řádu. V případě, že navrhovateli nebylo ani po podání rozkladu 

 
105 Srov. Výměr Ministerstva financí č. 5/16/2003, o postupu při zpracování návrhů maximálních cen léčivých 

přípravků, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikace očních protéz a sazeb taxy laborum platných 

od 1. července 2004 
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vyhověno, je oprávněn se žalobou k soudu domáhat zrušení takového rozhodnutí podle zákona 

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudní řád 

správní“).106 I přes výše uvedené změny hodnotím dosavadní proces regulace ceny 

Ministerstvem financí jako netransparentní, jelikož stále neexistovala jasná pravidla a kritéria 

pro hodnocení vlastností a účinnosti léčivého přípravku, a nebylo možné říci, na základě jakých 

podkladů se konečná maximální cena stanovila. 

 

2.1.3 Povaha výměrů Ministerstva financí 

V souvislosti s výše uvedeným bych chtěl identifikovat povahu jednotlivých výše 

zmíněných výměrů, jenž Ministerstvo financí vydávalo, resp. určit o jakou formu správní 

činnosti Ministerstva financí se jednalo. Ministerstvo financí vydávalo všechny tři druhy 

výměrů na základě výslovného zákonného zmocnění a publikovalo v Cenovém věstníku, mezi 

jednotlivými výměry však existovali zásadní rozdíly, jejichž popisu se budu zabývat níže.  

První zmíněný výměr určoval, které léčivé přípravky podléhají cenové regulaci. Týkal 

se tedy obecně vymezeného okruhu léčivých přípravků. Adresátem výměru byl pak každý, kdo 

chtěl takový léčivý přípravek na trhu distribuovat a prodávat, tedy i adresát výměru byl 

vymezen obecně. Vzhledem k výše uvedeném a k jeho zveřejnění v Cenovém věstníku lze 

uzavřít, že jak po formální, tak i materiální stránce se jedná o abstraktní akt veřejné správy, 

resp. právní předpis ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy.  

U v pořadí druhého výše zmíněného výměru je situace obdobná. Jeho smyslem bylo 

upravit, jakým způsobem mají navrhovatelé postupovat při stanovení maximální ceny léčivého 

přípravku. Výměr se tedy týkal všech osob, kteří žádost o stanovení maximální ceny chtějí 

podat, jejich počet však nelze předem určit. Opět se tak týkal i druhově určené věci, a to úpravě 

postupu pro všechny léčivé přípravky podléhající regulaci stanovením maximální ceny. Proto 

docházím ke stejnému závěru, že půjde o abstraktní akt veřejné správy. Povahu právního 

předpisu přisuzuje cenovým výměrům, resp. cenovým rozhodnutím dle zákona o cenách, také 

Nejvyšší správní soud.107 

 
106 Srov. Výměr Ministerstva financí č. 1/16/2006, o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních 

cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů 

optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při 

rozhodování o nich. 
107 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. května 2005, sp. zn. 2 As 4/2004.  
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U posledního výměru je ale situace odlišná. Výměr se již netýkal obecně vymezených 

léčivých přípravku, nýbrž pouze těch, o jejichž maximální ceně bylo rozhodnuto. Ani adresáti 

nebyli v tomto případě vymezeni obecně, neboť výměr představoval de facto rozhodnutí o 

jejich žádosti, proto jsem toho názoru, že takový výměr nenaplňuje znak obecnosti jakožto 

jednoho z podstatných znaků abstraktního aktu veřejné správy, a to jak z hlediska okruhu 

adresátů, tak z hlediska věci, které se týká. Naopak byly naplněny znaky konkrétního správní 

aktu. O tom svědčí i skutečnost, že proti negativnímu rozhodnutí o žádosti se mohl navrhovatel 

bránit podáním opravným prostředkem, případně ve správním soudnictví. Poslední z výměrů 

tak nepovažuji za právní předpis, ale za souhrn konkrétních správních aktů. 

 

2.1.4 Zařazení léčivého přípravku na seznam hrazených léčivých přípravků 

Pokud byla léčivému přípravku vyměřena jeho maximální cena, byl držitel rozhodnutí 

o registraci oprávněn podat žádost o zařazení daného léčivého přípravku na seznam hrazených 

léčivých přípravků. O zařazení nebo vyřazení léčivého přípravku ze seznamu hrazených 

léčivých přípravků rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví.108 Účel seznamu spočíval v určení 

těch léčivých přípravků, které budou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Pokud však Ministerstvo rozhodlo o nezapsání nebo vyřazení léčivého přípravku ze seznamu, 

vztahoval se na takové rozhodnutí správní řád.109 Žadatel se tak mohl proti rozhodnutí bránit 

podáním opravného prostředku, příp. ve správním soudnictví.110  

 

2.1.5 Úhradová regulace léčivého přípravku 

Proces stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku byl následující. Držitelé 

rozhodnutí o registraci podali k Ministerstvu zdravotnictví žádost o stanovení výše a podmínek 

úhrady pro konkrétní léčivý přípravek. Podáním žádosti však nedošlo k zahájení správního 

řízení, nýbrž Ministerstvo zdravotnictví žádost posoudilo v podstatě interně a o výši a 

podmínkách úhrady rozhodlo bez toho, aniž by rozhodnutí odůvodnilo či byť jen zveřejnilo. 

Výčet plně hrazených léčivých přípravků a výši úhrady jednotlivých léčivých přípravků pak 

 
108 Srov. ustanovení § 15 odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 30. prosince 

2007. 
109 Srov. ustanovení § 15 odst. 6 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 30. prosince 

2007. 
110 BÍBA, Vladimír. Problematika kategorizace a úhrad léčiv v ČR z pohledu práva ES. Remedia: 

farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Str. 281. 
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Ministerstvo zdravotnictví stanovilo vyhláškou111 (dále jen „léková vyhláška“) na základě 

zákonného zmocnění.112 Stanovení výše úhrady léčivých přípravků tak oproti registraci a 

zařazení léčivého přípravku na seznam hrazených léčivých přípravků neprobíhalo 

v individuálních správních řízeních za účasti držitele rozhodnutí o registraci a dalších 

oprávněných osob, ale v legislativním procesu. Výraz v podstatě interně jsem výše uvedl 

záměrně, jelikož se na tvorbě lékové vyhlášky podílela Komise pro kategorizaci léčiv a potravin 

pro zvláštní lékařské účely Ministerstva zdravotnictví (dále jen „Kategorizační komise“), jíž 

členy byli kromě zástupců Ministerstva a Ústavu také zástupci zdravotních pojišťoven, 

profesních komor a odborných společností. Později se členy stali také zástupci Asociace 

výrobců léčiv, ti měli nicméně pouze statut pozorovatele.113 Kategorizační komise působila 

jako odborný poradní orgán Ministerstva zdravotnictví, jenž posuzoval léčivé přípravky za 

účelem jejich kategorizace a návrhu lékové vyhlášky. Kategorizační komise nicméně neměla 

rozhodovací pravomoc a její vyjádření a závěry měly pouze doporučující charakter.114 

Ministerstvo zdravotnictví se tak mohlo od závěrů Kategorizační komise odchýlit, což se 

v praxi často dělo.115 

Hlavní problém úhradové regulace představovala skutečnost, že celý proces stanovení 

výše a podmínek úhrady nebyl podobně jako proces stanovení maximálních cen dostatečně 

transparentní, léková vyhláška neobsahovala žádné odůvodnění, které by objasnilo, na základě 

jakých kritérií a jakým postupem dospělo Ministerstvo zdravotnictví k výpočtu výše úhrady pro 

daný léčivý přípravek.116 Tato vada nebyla zhojena ani skutečností, že registrace a zařazení 

léčivého přípravku na seznam hrazených léčivých přípravku, tj. podmínky pro zařazení do 

systému úhrad, probíhaly v rámci správních řízeních, jelikož neměly sebemenší vliv na výši 

úhrady léčivých přípravků.117 

 

 
111 Srov. např. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní 

lékařské účely. 
112 Srov. ustanovení § 15 odst. 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 30. prosince 2007. 
113 K závěru jsem došel komparací Statutu a jednacího řádu Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní 
lékařské účely, zn. FAR 2657/04, zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 4/2004 vydaném v dubnu 

2004 se Statutem a jednacím řádem Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, zn. 

39038/2005 zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 11-12/2005 vydaném v prosinci 2005.  
114 Srov. Statut a jednací řád Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely Ministerstva 

zdravotnictví, zn. FAR 2657/04. 
115 BÍBA, Vladimír. Problematika kategorizace a úhrad léčiv v ČR z pohledu práva ES. Remedia: 

farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Str. 281. 
116 KRÁL, Jakub.: Cenová a úhradová regulace léčiv: mechanismy a vývoj právní úpravy. Zdravotnictví a právo. 

Str. 12. 
117 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2005, sp. zn. Pl.ÚS 36/05. 
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2.1.6 Povaha lékové vyhlášky 

Zajímavým správně-teoretickým problémem je určení, o jakou formu správní činnosti se 

při vydávání lékové vyhlášky vlastně jedná. Lékovou vyhlášku vydávalo Ministerstvo 

zdravotnictví na základě výslovného zákonného zmocnění a byla také publikována ve sbírce 

listin.118 Formálně vzato tak lze považovat lékovou vyhlášku za právní předpis ve smyslu čl. 79 

odst. 3 Ústavy. Co se ale materiální stránky týče, je situace složitější. Jak uvádím v podkapitole 

1.3.1 Abstraktní akt veřejné správy, charakteristickým znakem předpisu je předem neurčitý 

počet jeho adresátu a obecné vymezení okruhu věcí, kterých se týká. Otázkou pak je, zda tyto 

znaky naplňuje i léková vyhláška. Pro zodpovězení této otázky je tedy nutné se zabývat tím, co 

je vlastně obsahem lékové vyhlášky a kdo jsou její adresáti. 

Účelem lékové vyhlášky bylo stanovit výši a podmínky úhrady u léčivých přípravků, u 

kterých bylo o její stanovení zažádáno. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci 

s Kategorizační komisí posuzovalo jednotlivé návrhy a jejich závěry pak byly promítnuty do 

znění vyhlášky. Léková vyhláška tak reflektovala výsledky několika řízení, kterým ovšem 

právní řád nepřisuzoval povahu správních řízení. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že 

léková vyhláška nenaplňuje znak obecnosti, a to ani z hlediska věcného vymezení předmětu, 

když se týkala konkrétních léčivých přípravků, ani z hlediska adresátů, když rozhodovala o 

právech a povinnostech jmenovitě určených držitelů rozhodnutí o registraci. Z materiální 

stránky takový úkon Ministerstva nemá povahu právního předpisu, ale konkrétního správního 

aktu, resp. léková vyhláška byla souborem individuálních rozhodnutí o žádostech držitelů 

rozhodnutí o registraci.119 

Zásadní problém pak tkví v tom, že i přes svou povahu je léková vyhláška přesto právním 

předpisem a proti jako takové se nelze bránit u správního orgánu vyšší instance nebo u soudu. 

Ministerstvo zdravotnictví tak vydáním lékové vyhlášky de facto znemožnilo držitelům 

rozhodnutí o registraci domáhat se práva na soudní a jinou ochranu dle čl. 36 Listiny ve vztahu 

k úhradové regulaci. Změnit obsah lékové vyhlášky bylo možné pouze prostřednictvím její 

novelizace. K tomu však nemohli tyto osoby Ministerstvo zdravotnictví nijak přimět.120 

 

 
118 Srov. ustanovení § 15 odst. 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 30. prosince 2007. 
119 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007, sp. zn. Pl.ÚS 36/05. 
120 KRÁL, Jakub.: Cenová a úhradová regulace léčiv: mechanismy a vývoj právní úpravy. Zdravotnictví a právo. 

Str. 12. 
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2.2 Vstup do Evropské unie 

Vstup České republiky dne 1. května 2004 do Evropské unie měl pro systém cenové a 

úhradové regulace zásadní vliv, jelikož se součástí českého právního řádu stalo i komunitární 

právo upravujících tuto oblast. Je však nutno poznamenat, že komunitární právo neupravuje 

veškeré oblasti právní regulace léčivých přípravků stejně podrobně. Zatímco problematiku 

registrací léčiv upravuje komunitární právo jak hmotněprávně, tak i procesněprávně, regulaci 

cen a úhrad upravuje pouze z procesněprávní stránky a hmotněprávní úpravu ponechává 

v působnosti členských států. Důsledkem této skutečnosti je, že napříč členskými státy 

Evropské unie existuje řada rozdílných systému cenové a úhradové regulace, jakožto i způsob 

a kritéria, na základě kterých je cena či úhrada stanovena.121 K nejzásadnějšímu komunitárnímu 

předpisu v souvislosti s cenovou a úhradovou regulací patří již zmiňovaná směrnice Rady ze 

dne 21. prosince 1988, o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých 

přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění 

(89/105/EHS) (dále jen „transparenční směrnice“), což potvrzuje i skutečnost, že nesoulad 

české vnitrostátní úpravy s transparenční směrnicí byl jedním z důvodů, byť pouze podpůrným, 

proč Ústavní soud v lednu 2007 zrušil dosavadní systém úhradové regulace. 

 

2.2.1 Transparenční směrnice 

Smyslem transparenční směrnice je stanovit jasná a jednotná procesněprávní pravidla pro 

všechny členské země EU týkající se jak oblasti cenové regulace, tak oblasti regulace úhrad 

léčivých přípravků. Zároveň se však transparenční směrnice snaží o co nejmenší zásah do 

organizace vnitřní politiky členských státu v oblasti sociálního zabezpečení. Proto upravuje 

oblast cen a úhrad pouze v takové míře, aby garantovala určitou transparentnost postupu 

stanovení cen a úhrad ve smyslu této směrnice. Transparenční směrnice tak neobsahuje 

komplexní úpravu dané oblasti, ale spíše obecně určuje základní požadavky, které by měla 

vnitrostátní úprava členských států splňovat.122 

Pro oblast cenové regulace upravovala transparenční směrnice zejména povinnost 

členských státu zajistit, aby rozhodnutí o maximální ceně bylo přijato a sděleno žadateli do 90 

dnů ode dne obdržení žádosti. Pokud příslušný orgán nevyhoví žádosti žadatele uvést daný 

léčivý přípravek na trh za jím navrhovanou cenu, musí být takové negativní rozhodnutí 

 
121 BÍBA, Vladimír. Problematika kategorizace a úhrad léčiv v ČR z pohledu práva ES. Remedia: 

farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Str. 278-279. 
122 Ibid. 
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odůvodněno na základě objektivních a ověřitelných kritérií. Pro případ, že členský stát v 

90denní lhůtě vůbec nerozhodne, je žadatel oprávněn uvést na trh léčivý přípravek za navrženou 

cenu. Žadatel musí být rovněž poučen o možnostech podat opravný prostředek a o lhůtě k jeho 

uplatnění. Dále je členský stát povinen alespoň jednou za rok vhodným způsobem vydat a sdělit 

Evropské komisi seznam léčivých přípravků, jejichž cena byla stanovena ve sledovaném 

období, a ceny, které mohou být za tyto přípravky účtovány. Transparenční směrnice rovněž 

upravuje podmínky postupu pro zvyšování či zmrazení cen léčivých přípravků.123  

V oblasti regulace úhrad stanoví transparenční směrnice podobná pravidla s jedním 

zásadním rozdílem. Ukládá povinnost členským státům zajistit, aby rozhodnutí o tom, zda byl 

léčivý přípravek zapsán do seznamu léčiv hrazených systémem zdravotního pojištění, bylo 

přijato a sděleno žadateli do 90 dnů ode dne obdržení žádosti. V případě společného řízení o 

rozhodnutí o ceně a zařazení do seznamu se lhůta prodlužuje na 180 dní. Výše zmíněný rozdíl 

spočívá v tom, že v případě překročení stanovené lhůty pro rozhodování o zařazení do seznamu, 

nedojde k automatickému vyhovění žádosti, jak tomu je v případech rozhodování o ceně, tedy 

k zápisu do seznamu. Nejen že tuto „výhodu“ transparenční směrnice výslovně neupravuje, ale 

tento závěr potvrdil i SD EU.124 Jde tedy výhradně o záležitost každého státu, aby si upravil, 

zda překročení takové lhůty bude mít za následek automatický zápis do seznamu, či nikoliv.  

Rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o zápis do seznamu nebo kterým se vymazává léčivý 

přípravek ze seznamu, musí být stejně jako v případě rozhodování o ceně odůvodněno na 

základě objektivních a ověřitelných kritérií, včetně, je-li to nezbytné, znaleckých posudků nebo 

doporučení, o která se rozhodnutí opírá a žadatel musí být informován o opravných prostředcích 

a lhůtách pro jejich uplatnění.125 

 

2.3 Nález Ústavní soudu sp. zn. Pl.ÚS 36/05 

V systému cenové a úhradové regulace došlo se začátkem roku 2008 k zásadní změně. 

Důvodem byl nález pléna Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007, sp. zn. Pl.ÚS 36/05, ve věci 

návrhu skupiny 29 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 15 

odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jež zmocňovalo Ministerstvo k vydávání 

 
123 Srov ustanovení. čl. 2 až 4 transparenční směrnice. 
124 Srov. rozsudek SD EU ze dne 20. ledna 2005, Merck, Sharp & Dohme BV v. Belgie, C-245/03, Recueil I – 637, 

bod 34. 
125 Srov. čl. 5 transparenční směrnice. 
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lékové vyhlášky, a na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní 

lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů, resp. lékové vyhlášky účinné v době podání 

návrhu, pro jejich rozpor se závazky České republiky vyplývající z komunitárního práva a 

z článku 36 odst. 1 Listiny.126 K prvnímu z uvedených důvodů se Ústavní soud vyjádřil, že byť 

již ve své rozhodovací praxi vyložil, že „komunitární právo nemůže být referenčním kritériem 

posuzování ústavnosti vnitrostátního předpisu“,127 je třeba vzít v potaz, že se „předmětná 

problematika týká tvorby a fungování vnitřního trhu včetně zásahů do volného pohybu zboží 

jakožto jedné ze čtyř základních svobod, tedy samé podstaty Evropských společenství, a tudíž 

je třeba o to pečlivěji dbát, zda přijatá omezení jsou vyvážena dostatečnou garancí základních 

práv zúčastněných subjektů, v posuzovaném případě především práva na řádné a spravedlivé 

řízení“.128 Ústavní soud dále uvádí, že ačkoli samotný rozpor právní úpravy s komunitárním 

právem, resp. transparenční směrnicí, nemůže vést ke zrušení ustanovení zákona a jeho 

prováděcí vyhlášky, může sloužit jako podpůrný argument pro vyslovení neústavnosti takové 

právní úpravy a její derogaci. 

Navrhovatelé dosavadní právní úpravě úhradové regulaci vyčítali především, že ke 

„stanovení výše úhrad léčiv z prostředků zdravotního pojištění nedochází v jednotlivých 

správních řízeních za účasti navrhovatelů – držitelů registrace nadaných procesními právy. 

Práv subjektů vztahujících se k výši úhrad není možno se domáhat u nezávislého a nestranného 

soudu. Rozhodnutí o úhradách léčiv v České republice tedy nejsou založena na objektivních 

kritériích, nejsou odůvodněna a nepodléhají soudnímu přezkumu. Tento fakt není zhojen ani 

tím, že léčiva jsou do systému zdravotního pojištění začleňována v řízení o zařazení léčiv do 

seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které je ve své podstatě 

správním řízením. Zařazení léčiva do seznamu je sice podmínkou pro zařazení do systému 

proplácení, avšak nemá ani minimální vliv na výši úhrady konkrétního léčiva“.129 

Navrhovatelé rovněž odkazovali na úpravu transparenční směrnice, zejména na čl. 1 

zakládající povinnost členských států zajistit, aby veškerá právní nebo správní opatření ke 

kontrole cen léčivých přípravků byla v souladu s požadavky směrnice a čl. 6 odst. 2 stanovující 

pravidlo, že rozhodnutí o nezařazení léčiva do seznamu přípravků hrazených systémem 

zdravotního pojištění musí být odůvodněno na základě objektivních a ověřitelných kritérií. Dle 

názoru navrhovatelů je nutné s ohledem na čl. 1 transparenční směrnice vykládat čl. 6 

 
126 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007, sp. zn. Pl.ÚS 36/05. 
127 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006, sp. zn. Pl.ÚS 50/05. 
128 Ibid. 
129 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007, sp. zn. Pl.ÚS 36/05. 
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extenzivně a vztáhnout jeho principy nejen na rozhodování o zařazení léčivého přípravku do 

seznamu léčiv hrazených systémem zdravotního pojištění, ale také na rozhodování Ministerstva 

zdravotnictví o výši a podmínkách úhrady, jelikož samotné zařazení do seznamu, nemá 

„praktický účinek, pokud nedojde současně k rozhodnutí o výši úhrady léčiva z veřejného 

zdravotního pojištění“.130 

V rámci abstraktní kontroly Ústavní soud zkoumal, zda tehdejší právní úprava vytváří 

„takové podmínky, aby zásah byl vyvážen takovými právy, která dostatečným způsobem 

eliminují prostor pro libovůli v každém konkrétním rozhodování o zařazení léčivých prostředků 

do seznamu léčiv hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ustanovení § 15 odst. 

10 zákona o veřejném zdravotním pojištění takovému požadavku nevyhovuje, neboť 

negarantuje žadateli, aby rozhodnutí o jeho žádosti bylo založeno na objektivních a 

ověřitelných kritériích, aby bylo soudně přezkoumatelné a aby bylo vydáno bez zbytečných 

průtahů. O začlenění konkrétního léčiva do množiny léčiv ze zdravotního pojištění hrazených 

plně a do množiny léčiv hrazených pouze částečně, jakož i o konkrétní výši úhrady však 

ministerstvo rozhoduje nikoliv ve správním řízení, ale v rámci normotvorného procesu.“131  

Ústavní soud dospěl mimo jiné k názoru, že Ministerstvo zdravotnictví při vydávání 

lékové vyhlášky „nahrazuje moc výkonnou realizací moci zákonodárné v podobě 

podzákonných předpisů“132, když prostřednictvím podzákonného právního předpisu zasahuje 

do práv a povinností individuálně určených osob v konkrétně určené věci, což je typické pro 

konkrétní správní akt. Ministerstvo zdravotnictví tak porušuje princip dělby moci jakožto jeden 

ze základních ústavních principů demokratických zemí. 

Ústavní soud s ohledem na výše uvedenou argumentaci ustanovení § 15 odst. 10 zákona 

o veřejném zdravotním pojištění nálezem zrušil. Jako podpůrný argument pro derogaci zákonné 

úpravy Ústavní soud uvedl nesoulad právní úpravy s transparenční směrnicí.133 Zároveň s 

derogací zákonného ustanovení zrušil i vyhlášku Ministerstva zdravotnictví vydanou na 

základě zmocnění uvedeného ve zrušeném ustanovení. Tou byla v době rozhodnutí vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské 

účely. Řízení o návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 589/2004 Sb., o 

 
130 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007, sp. zn. Pl.ÚS 36/05. 
131 Ibid. 
132 KRÁL, Jakub.: Cenová a úhradová regulace léčiv: mechanismy a vývoj právní úpravy. Zdravotnictví a právo. 

Str. 15. 
133 Ibid. 
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úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, Ústavní soud zastavil, neboť v době 

rozhodnutí již byla neplatná a nahrazena vyhláškou dle předchozí věty.  

Z časových důvodů se rozhodl Ústavní soud odložit vykonatelnost výroku zrušujícího 

výše uvedené právní předpisy do 31. prosince 2007 a poskytnout tak zákonodárci časový 

prostor pro vznik a přijetí nové právní úpravy. Vzhledem k tomu, že bylo potřeba vytvořit zcela 

nový systém úhradové regulace, nepovažuji necelých 12 měsíců pro zpracování nové právní 

úpravy za dostatečně dlouhé období. Zákonodárce tak musel do konce roku 2007 připravit nový 

systém úhradové regulace, která by netrpěla stejnými vadami jako úprava v té době platná. 

V rámci příprav se však zákonodárce neomezil pouze na novelizaci systému úhradové regulace, 

nýbrž i na regulaci cenovou, byť ta nebyla v řízení před Ústavním soudem napadána. Nový 

systém zákonodárce zavedl novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění, která byla kvůli 

omezeným časovým možnostem zahrnuta v novelizačním balíčku s názvem zákon č. 261/2007 

Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (dále jen „zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů“), který 

měnil přes 40 zákonů. 

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl do oblasti cenové a úhradové regulace řadu 

zásadních změn. Do zákona o veřejném zdravotním pojištění byla novelou vložena nová šestá 

část s názvem Regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely, která 

popisuje způsob a zásady stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady léčivých 

přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely včetně určení, na základě čeho se určují a o 

jaká kritéria se takové stanovení opírá. Novelizován byl rovněž zákon o působnosti orgánu ČR 

v oblasti cen, ve kterém přibyla nová ustanovení o působnosti Ústavu a Ministerstva 

zdravotnictví v oblasti cenové regulace léčivých přípravků.  

Od 1. ledna 2008 probíhá stanovení maximálních cen a úhrad léčivých přípravků 

vedených v rámci správních řízení individuálně vedených pro každý léčivý přípravek za účasti 

držitele rozhodnutí o registraci, dovozce nebo tuzemského výrobce léčivého přípravku a 

zdravotní pojišťovny. Veškerá správní řízení probíhají v prvním stupni u Ústavu, jenž tak oproti 

předchozí úpravě, kdy rozhodoval pouze o registraci léčivého přípravku, získává v oblasti cen 

a úhrad klíčové postavení. Výsledkem těchto řízení je rozhodnutí Ústavu, jež má povahu 

konkrétního správního aktu. Účastníci řízení se mohou proti takovému rozhodnutí bránit  

podáním opravných prostředků proti němu, případně pak u správního a Ústavního soudu. 

Do působnosti Ústavu tak nově patří rozhodování o maximálních cenách léčivých 

přípravků a o výši a podmínkách jejich úhrady. Naopak Ministerstvo financí veškerou svou 
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dosavadní působnost v oblasti regulace cen ztrácí. Novela se dotkla i Ministerstva 

zdravotnictví, které bylo nově zmocněno k vydávání cenových rozhodnutí právě namísto 

Ministerstva financí. V této souvislosti bylo novelizováno i ustanovení § 10 odst. 2 zákona o 

cenách týkající se zveřejňování cenových rozhodnutí. Podrobnému popisu, jakým způsobem 

vykonávají Ústav a Ministerstvo zdravotnictví své působnosti, jsou věnovány následující části 

této diplomové práce. 

 

  



36 
 

3 Cenová regulace léčivých přípravků  

Působnost v oblasti regulace cen léčivých přípravků se od roku 2008 dělí mezi 

Ministerstvo zdravotnictví a Ústav. Teoreticky vzato lze uvažovat také o vládě vzhledem 

k jejímu oprávnění vyhlásit cenové moratorium. Tento způsob regulace ceny se v oblasti 

léčivých přípravků však dosud neaplikoval. Ministerstvo zdravotnictví uplatňuje cenovou 

regulaci především prostřednictvím vydávání cenových rozhodnutí dle zákona o cenách, resp. 

předpisů a cenových rozhodnutí. Účelem cenového předpisu je pozitivně vymezit léčivé 

přípravky a složky jejich ceny podléhající cenové regulaci, způsob regulace a podmínky jejího 

uplatňování. Rovněž je v cenovém předpisu podrobněji upraven způsob cenové regulace 

pomocí věcného usměrňování cen.134 Regulace stanovením maximální ceny je naopak upravena 

v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Na základě cenového předpisu pak Ministerstvo 

zdravotnictví vydá cenové rozhodnutí, v němž stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené 

lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny, ale věcným 

usměrňováním ceny.135 Ministerstvo zdravotnictví cenová rozhodnutí a cenové předpisy 

nevydává nijak pravidelně. K 1. červenci 2019 jsou účinné Cenový předpis Ministerstva 

zdravotnictví 1/2019/FAR (dále jen „Cenový předpis“) a Cenové rozhodnutí Ministerstva 

zdravotnictví 1/19/FAR (dále jen „Cenové rozhodnutí“), které nahrazují předchozí cenový 

předpis a cenové rozhodnutí z roku 2013. 

Jak již bylo výše uvedeno, vymezení léčivých přípravků podléhajících cenové regulaci 

bychom nenašli v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, jak by se možná dalo předpokládat, 

ale v Cenovém předpisu. Ten stanoví, že se cenová regulace uplatňuje jednak u léčivých 

přípravků, které jsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění, tak u léčivých 

přípravků dosud nehrazených, pokud pro ně byla podána žádost o stanovení výše a podmínek 

úhrady nebo řízení v této věci probíhá.136  

Základní dva způsoby cenové regulace jsem již zmínil v úvodu této části, těmi jsou 

stanovení maximální ceny původce137 nebo její věcné usměrňování. Třetí regulační opatření 

neupravuje cenu původce léčivého přípravku jako takovou ale spíše cenu za výkon obchodu, 

 
134 Srov. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR. 
135 Srov. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/19/FAR. 
136 Srov. článek II. Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 1/2019/FAR ze dne 12. prosince 2018, o 

regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. 
137 Srov. čl. I. písm. d) Cenového předpisu: „Cenou původce se rozumí cena, za kterou je léčivý přípravek nebo 

potravina pro zvláštní lékařské účely dodávána původcem či jinou osobou uvádějící registrovaný přípravek na trh 

v České republice první osobě oprávněné léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely distribuovat 

nebo vydávat, bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty.“. 
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resp. odměnu subjektům působícím v distribučním řetězci za obchodování s léčivým 

přípravkem. Tím je myšleno stanovení maximální možné obchodní přirážky. Vzhledem k výše 

uvedenému můžeme cenově regulované léčivé přípravky na základě Cenového předpisu 

rozdělit do čtyř základních kategorií v závislosti na rozsahu a uplatňovaném způsobu regulace 

jejich ceny. 

První kategorií tvoří léčivé přípravky, u nichž je regulována pouze obchodní přirážka. 

Cenový předpis v tomto případě odkazuje na právní úpravu v zákoně o veřejném zdravotním 

pojištění.138 Jedná se o léčivé přípravky určené k aktivní nebo pasivní imunizaci a používané 

při léčbě otrav.139 140 

Druhá kategorie je tvořena léčivými přípravky, které podléhají pouze regulaci věcným 

usměrněním ceny. Jedná se o „připravované léčivé přípravky, připravovaná radiofarmaka, 

transfuzní přípravky vyráběné v zařízeních transfuzní služby, léčivé přípravky pro moderní 

terapii, připravované parenterální výživy“.141 

Třetí kategorii tvoří léčivé přípravky, u nichž je regulována obchodní přirážka a cena 

původce. Cena původce je regulována věcným usměrňováním ceny dle Cenového předpisu. Do 

této kategorie léčivých přípravků, které patří do ATC skupin uvedené v Cenovém rozhodnutí a 

zároveň mají odpovídající formu podání.142 Do tohoto seznamu zařadí Ministerstvo 

zdravotnictví ty ATC skupiny, ve kterých jsou zařazeny léčivé přípravky, které jsou na trhu 

nabízeny tolika výrobci či distributory, že je zajištěno dostatečně konkurenční prostředí a není 

nad to nutné tyto léčivé přípravky regulovat stanovením maximální ceny. Smyslem věcného 

usměrňování ceny je stanovit závazný postup při tvorbě a kalkulaci ceny původce a maximální 

rozsah možného zvýšení takové ceny ve vymezeném období. Cenový předpis vyjmenovává pro 

jednotlivé typy léčivých přípravků, jaké složky mohou být zahrnuty do kalkulace jejich ceny.143 

Konečně do čtvrté kategorie řadíme léčivé přípravky, u nichž je regulována obchodní 

přirážka a cena původce, avšak oproti třetí kategorii je cena původce regulována stanovením 

maximální ceny v rámci správního řízení vedeného Ústavem. Tyto léčivé přípravy tak 

 
138 Srov. čl. II. odst. 7 Cenového předpisu.  
139 Srov. ustanovení § § 15 odst. 4 a § 30 odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
140 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Encyklopedie SÚKL, Kdo stanovuje úhradu u vakcín nebo u léků, které dostanu 

v nemocnici? [online] [cit. 2019-07-16]. Dostupné z: http://www.olecich.cz/encyklopedie/kdo-stanovuje-uhradu-

u-vakcin-nebo-u-leku-ktere-dostanu-v. 
141 Srov čl. IV. ve spojení s čl. V. odst. 1 Cenového předpisu. 
142 Srov. čl. IV. odst. 1 Cenového předpisu. 
143 Srov. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2019/FAR ze dne 12. prosince 2018, o regulaci cen 

léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. 

http://www.olecich.cz/encyklopedie/kdo-stanovuje-uhradu-u-vakcin-nebo-u-leku-ktere-dostanu-v
http://www.olecich.cz/encyklopedie/kdo-stanovuje-uhradu-u-vakcin-nebo-u-leku-ktere-dostanu-v
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představují jakousi zbytkovou kategorií léčivých přípravku, které sice podléhají cenové 

regulaci, ale zároveň nesplňují podmínky pro to, abychom je zařadili do první až třetí kategorie.  

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že rozlišení mezi léčivými přípravky 

regulovanými maximální cenou a těmi, které podléhají věcným usměrňováním cen, závisí na 

tom, do které ATC skupiny je léčivý přípravek zařazen a jakou má formu podání. Režim ATC 

skupin můžeme definovat jako klasifikační systém pro všechny schválené léčivé látky. Každá 

léčivá látka je v rámci klasifikačního systému zařazena do jedné z hlavních skupin podle svých 

terapeutických, farmakologických a chemických vlastností. Hlavních skupin je pro humánní 

léčivé přípravky celkem 14,144 přičemž každá skupina má čtyři další hierarchicky řazené 

podúrovně, které blíže specifikují konkrétní vlastnosti léčivou látku. Každé ATC skupině je dle 

výše uvedeného třídění přiřazen vlastní unikátní ATC kód. V této souvislosti jen dodám, že do 

jedné ATC skupiny může spadat hned několik léčivých přípravků. Jako příklad lze uvést ATC 

skupinu Ibuprofen s kódem M01AE01, ve které Ústav eviduje téměř 700 léčivých přípravků. 

ATC skupiny jsou definovány Spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace pro 

metodologii statistiky léčiv.145  

Pro úplnost uvádím příklad jednotlivých úrovní ATC skupiny Klarithromycin s ATC 

kódem J01FA09.146 

1. úroveň (hlavní anatomická skupina) J: Antiinfektiva pro systémovou aplikaci  

2 úroveň (terapeutická podskupina) J01: Antibakteriální léčiva pro systémovou 

aplikaci 

3. úroveň (farmakologická podskupina) J01F: Makrolidy, linkosamidy a streptograminy 

4. úroveň (chemická podskupina)  J01FA: Makrolidy 

5. úroveň (chemická látka)   J01FA09 Klarithromycin 

 

Na výše uvedeném příkladu lze ilustrovat vliv Cenového rozhodnutí na to, jaký způsob 

cenové regulace se u toho kterého léčivého přípravku uplatní. Dle Cenového rozhodnutí se na 

 
144 Kromě 14 ATC skupin humánních léčivých látek existuje jedna skupina veterinárních přípravků.  
145 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Guidelines for ATC classification and DDD 

assignment 2013. [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné z: 

https://www.whocc.no/filearchive/publications/1_2013guidelines.pdf. 
146 Státní ústav pro kontrolu léčiv. ATC skupiny. [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/modules/medication/atc_tree.php. 

https://www.whocc.no/filearchive/publications/1_2013guidelines.pdf
http://www.sukl.cz/modules/medication/atc_tree.php
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zmíněnou ATC skupinu uplatní věcné usměrnění ceny, avšak pouze na parenterální cestu 

podání. Zatímco u léčivého přípravku Klacid, kód Ústavu 0216197, který se užívá perorálně,147 

se uplatní věcné usměrnění ceny dle Cenového předpisu, tak cena léčivého přípravku Klacid, 

kód Ústavu 0216183 podávaného parenterálně,148 je regulovaná Ústavem ve správním řízení.149 

Přitom oba léčivé přípravky jsou zařazeny do stejné ATC skupiny. 

Dále se v této práci zaměřím pouze na právní úpravu léčivých přípravků cenově 

regulovaných stanovením maximální možné obchodní přirážky a maximální ceny původce, o 

jejíž výši rozhoduje Ústav v rámci správního řízení, tedy léčivými přípravky zařazené do čtvrté 

kategorie ve výše uvedeném rozdělení. 

 

3.1 Maximální obchodní přirážka 

Ministerstvo zdravotnictví reguluje obchodní přirážku stanovením maximální možné 

obchodní přirážky všem léčivým přípravkům, které jsou hrazeny z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění, s výjimkou těch výše uvedených. Maximální obchodní přirážka se 

stanovuje v procentuální sazbě vypočtené z ceny skutečně uplatněné původcem či jinou osobou 

uvádějící registrovaný přípravek na trh dle Cenového rozhodnutí vyjádřené v Kč bez daně 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), takovou částku označuje Cenový předpis jako „základ“ a 

nesmí překročit výši stanovené maximální ceny původce ve správním řízení nebo ceny 

ohlášené, pokud léčivý přípravek podléhá věcnému usměrňování. K částce vypočtené 

procentuální sazbou se připočte fixní částka dle pásma určeného na základě výše základu, tuto 

fixní částku Cenový předpis označuje jako nápočet.  

Uplatněná obchodní přirážka nesmí překročit maximální možnou výši ani v případě, že 

se obchodování s léčivým přípravkem účastní více osob. Původce a jiné osoby vykonávající 

obchod s léčivými přípravky musí za tímto účelem informovat svého odběratele o základu pro 

určení pásma, o vlastní uplatněné obchodní přirážce a o jemu oznámených obchodních 

přirážkách, aby měl odběratel úplné informace o tom, jak vysokou přirážku může sám uplatnit. 

150  

 
147 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků Ústavu. Klacid, kód Ústavu 0216197. [online]. [cit. 2019-07-16]. 

Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0216197. 
148 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků Ústavu. Klacid, kód Ústavu 0216183. [online]. [cit. 2019-07-16]. 

Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0216183. 
149 Léčivé přípravky obsahují stejnou léčivou látku Klarithromycin a jsou zařazeny do ATC skupiny J01FA09 

Klarithromycin. 
150 Srov. čl. V. odst. 1 Cenového předpisu.  

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0216197
http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0216183
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V této souvislosti bych chtěl upozornit na to, že Cenový předpis nikterak nelimituje výši 

uplatněné obchodní přirážky pro jednotlivé subjekty v distribučním řetězci. V praxi tak dochází 

k situacím, že než je léčivý přípravek dodán do lékárny, která je posledním článkem v řetězci, 

je téměř celá obchodní přirážka vyčerpána a lékárny tím pádem prodávají léčivé přípravky 

pacientům s prakticky nulovým ziskem. Jako možné legislativním řešení, jak se vyhnout 

takovým případům, se nabízí stanovit určitou výši, resp. limit, obchodní přirážky, který by mohl 

distributor čerpat, tak jak navrhuje Česká lékárnická komora, přičemž poukazuje na úpravu 

v jiných evropských zemích.151 Tím by byl garantován alespoň částečný zisk pro každý 

subjekty v distribučním řetězci. 

Pro úplnost je níže uvedena tabulka vykazující maximální možnou obchodní přirážku 

pro léčivé přípravky v závislosti na výši jejich základu.  

 

Tabulka č. 1: Tabulka pro výpočet maximální obchodní přirážky152 

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

1 0,00 150,00 37 % 0,00 

2 150,01 300,00 33 % 6,00 

3 300,01 500,00 24 % 33,00 

4 500,01 1 000,00 20 % 53,00 

5 1 000,01 2 500,00 17 % 83,00 

6 2 500,01 5 000,00 14 % 158,00 

7 5 000,01 10 000,00 4 % 658,00 

8 10 000,01 9 999 999,00 2 % 858,00 

 

 
151 Česká lékárnická komora. Tisková zpráva České lékárnické komory s názvem Do nového cenového předpisu 

ministerstva zdravotnictví nebyl promítnut výsledek dohodovacího řízení. [online]. [cit. 2019-07-21]. Dostupné z: 

https://www.lekarnici.cz/getattachment/f836c30c-9fc5-4a31-95ed-64fca912d5c2/TZ-Do-noveho-cenoveho-

predpisu-ministerstva-zdravotnictvi-nebyl-promitnut-vysledek-dohodovaciho-rizeni.pdf.aspx. 
152 Srov. čl. V. odst. 5 Cenového předpisu. 

https://www.lekarnici.cz/getattachment/f836c30c-9fc5-4a31-95ed-64fca912d5c2/TZ-Do-noveho-cenoveho-predpisu-ministerstva-zdravotnictvi-nebyl-promitnut-vysledek-dohodovaciho-rizeni.pdf.aspx
https://www.lekarnici.cz/getattachment/f836c30c-9fc5-4a31-95ed-64fca912d5c2/TZ-Do-noveho-cenoveho-predpisu-ministerstva-zdravotnictvi-nebyl-promitnut-vysledek-dohodovaciho-rizeni.pdf.aspx
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Pro přehlednost uvádím níže příklad výpočtu maximální obchodní přirážky u léčivého 

přípravku Klacid, kód Ústavu 0216189. 

Maximální cena původce:   701,87 Kč153 

Daný léčivý přípravek byl vzhledem ke své maximální ceně výrobce zařazen do čtvrtého 

pásma Tabulky č. 1. Maximální obchodní přirážka se tak vypočítá jako součet částky rovnající 

se 20 % z 701,87 a 53, což je stanovený nápočet pro příslušné pásmo. 

Maximální obchodní přirážka: 140,374 (20 % z maximální ceny výrobce) + 53 

(nápočet) 

Maximální obchodní přirážka u výše uvedeného léčivého přípravku činí 193,374 Kč. 

 

3.2 Správní řízení o stanovení maximální ceny léčivého přípravku 

Stanovení maximálních cen, stejně jako stanovení výše a podmínek úhrady léčivých 

přípravků, probíhá v rámci správního řízení a je upraveno v šesté časti zákona o veřejném 

zdravotním pojištění. To znamená, že se na tato řízení bez dalšího aplikuje také správní řád jako 

právní předpis upravující obecný postup správních orgánu při výkonu působnosti v oblasti 

veřejné správy, nestanoví-li jiné zákony postup zvláštní.154 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění je tak k správnímu řádu ve vztahu speciality, 

z čehož vyplývá, že se správní řád použije tehdy, pokud speciální úprava, tj. úprava v zákoně o 

veřejném zdravotním pojištění, daný případ neupravuje. Zákon o veřejném zdravotním 

pojištění použití správního řádu přesto výslovně předpokládá, když stanovuje, že pro řízení o 

stanovení maximální ceny, stejně jako v řízení o stanovení podmínky a výši úhrady a v řízení 

o změně nebo zrušení stanovené maximální ceny nebo výši a podmínky úhrady se použijí 

ustanovení o řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu.155 Řízení dle šesté časti 

zákona o veřejném zdravotním pojištění též upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 

376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“). Ústav se při svém rozhodování 

řídí rovněž metodikami, které však nemají povahu pramene práva a slouží jen jako určitá 

 
153 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků Ústavu. Klacid, kód Ústavu 0216189. [online]. [cit. 2019-04-05]. 

Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0216189&tab=prices. 
154 Srov. ustanovení § 1 správního řádu. 
155 Srov. ustanovení § 39g odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0216189&tab=prices
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vodítka pro řádný průběh správního řízení.156 Veškeré metodiky pro stanovení cen a úhrad jsou 

dostupné na internetových stránkách Ústavu.157  

 

3.2.1 Zahájení řízení 

Řízení může být zahájeno dvojím způsobem, a to na základě žádosti nebo z moci úřední. 

Žádost o stanovení maximální ceny se podává jednotlivě pro každou lékovou formu léčivého 

přípravku a mohou ji podat taxativně vyjmenované subjekty, tj. držitel rozhodnutí o registraci 

léčivého přípravku, je-li registrován, dovozce nebo tuzemský výrobce léčivého přípravku je-li 

jím dovážený nebo vyráběný léčivý přípravek používán na území České republiky v rámci 

specifického léčebného programu nebo jiný předkladatel specifického léčebného programu a 

zdravotní pojišťovna. Poslední z jmenovaných je však oprávněn podat žádost pouze v případě, 

že maximální cena léčivého přípravku ještě nebyla stanovena nebo je vyšší, než cena vypočtená 

Ústavem podle § 39a odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění.158 V minulosti ovšem 

nebyly zdravotní pojišťovny oprávněny podat žádost vůbec. To se změnilo až novelou zákona 

o veřejném zdravotním pojištění s účinností od 1. ledna 2010. Důvodem přijetí změny bylo 

umožnit zdravotním pojišťovnám napravit stav, kdy na základě porušení či nesplnění 

povinností dosavadních oprávněných navrhovatelů docházelo k nesprávnému stanovení 

maximální ceny, tím, že podají žádosti o stanovení maximální ceny nebo o její snížení.159 

Pro řízení zahájené na základě žádosti žadatel k žádosti připojí kromě svých 

identifikačních údajů, názvu léčivého přípravku a kódu přiděleného Ústavem, je-li léčivý 

přípravek registrován a lékové formy také navrhovanou maximální cenu léčivého přípravku. 

Dále k žádosti přiloží rovněž „seznam států Evropské unie, ve kterých je příslušný léčivý 

přípravek přítomný, s uvedením příslušných obchodních názvů, výši ceny výrobce, výši a 

podmínky úhrady z veřejných prostředků a čestné prohlášení žadatele, že je léčivý přípravek za 

uvedených podmínek v jednotlivých zemích obchodován“.160 Strukturu a náležitosti žádosti o 

stanovení maximální ceny upravuje Ministerstvo zdravotnictví prováděcí vyhláškou. Zákonná 

úprava opravňuje žadatele označit některé údaje v žádosti či její příloze za obchodní tajemství, 

 
156 Srov. např. Státní ústav pro kontrolu léčiv. Postup vyřizování žádosti o stanovení/ změnu maximální ceny a/nebo 

výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely SP-CAU-003. [online]. [cit. 

2019-07-21]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/leciva/sp-cau-003. 
157 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Metodiky stanovení cen a úhrad. [online]. [cit. 2019-07-21]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/leciva/metodiky-stanoveni-cen-a-uhrad. 
158 Srov. ustanovení § 39f odst. 1, 2, 3 zákona veřejném zdravotním pojištění. 
159 Srov. zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. 
160 Srov. ustanovení § 39f odst. 9 zákona veřejném zdravotním pojištění. 

http://www.sukl.cz/leciva/sp-cau-003
http://www.sukl.cz/leciva/metodiky-stanoveni-cen-a-uhrad
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přičemž negativně vymezuje ty údaje, které takto označit nelze.161 Zákon o veřejném 

zdravotním pojištění neobsahuje zvláštní úpravu zahájení řízení, proto se podpůrně použije 

úprava ve správním řádu. Řízení je tak zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena věcné a místně 

příslušnému správní orgánu, tedy Ústavu.162 

Z moci úřední může být správní řízení zahájeno za podmínky, že je na stanovení 

maximální ceny veřejný zájem.163 Tím se dle zákona o veřejném zdravotním pojištění rozumí 

„zájem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a 

jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění“.164 Řízení 

z moci úřední se ohlašuje ve veřejné vyhlášce, přičemž je zahájeno po uplynutí lhůty v ní 

stanovené.165 

 

3.2.2 Účastníci řízení 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění účastníky řízení vyjmenovává. Jsou jimi osoby, 

které podaly žádost o stanovení maximální ceny, držitel rozhodnutí o registraci, zdravotní 

pojišťovny a dovozce nebo tuzemský výrobce, jde-li o neregistrovaný léčivý přípravek 

používaný ve schváleném specifickém léčebném programu.166 Z výše uvedeného tak vyplývá, 

že okruh účastníků řízení splývá s okruhem osob, které jsou oprávněny podat žádost o stanovení 

maximální ceny. 

V této souvislosti se nabízí otázka, zda je uvedený výčet účastníků v zákoně o veřejném 

zdravotním pojištění taxativní, či demonstrativní, resp. zda je možno subsidiárně aplikovat 

obecnou úprava účastenství ve správním řádu a účastníky řízení by tak mohli být rovněž výrobci 

nebo distributoři konkurenčního léčivého přípravku jakožto osoby, které mohou být 

rozhodnutím o ceně či úhradě jiného léčivého přípravku přímo dotčeny na svých právech nebo 

povinnostech.167 Touto otázkou se zabýval v jednom ze svých rozhodnutí Nejvyšší správní 

soud. Spor spočíval v tom, že společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. podala k Ústavu 

žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady svého léčivého přípravku 

Montelukast Teva, který byl zaregistrován jako generikum originálního léčivého přípravku 

 
161 Srov. ustanovení § 39f odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
162 Srov. ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu. 
163 Srov. ustanovení § 39f odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
164 Srov. ustanovení § 17 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
165 Srov. ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu. 
166 Srov. ustanovení § 39g odst. 1 zákona veřejném zdravotním pojištění. 
167 Srov. ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu 
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Singulair, ve které se v souladu s § 15 odst. 6 zavázala dodávat daný léčivý přípravek po dobu 

12 měsíců od účinnosti rozhodnutí stanovujícího výši a podmínky úhrady na český trh. Žádost 

však byla podána ještě v době, kdy léčivému přípravku Singulair zbývalo více než 12 měsíců 

patentové ochrany. I přesto nakonec Ústav o maximální ceně a výši a podmínkách úhrady 

rozhodl. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala společnost Merck Sharp & Dohme B.V. jakožto 

držitel rozhodnutí o registraci Singulair a odvolání stejně tak podal vlastník patentu pro 

Singulair, společnost MERCK CANADA Inc. Ministerstvo zdravotnictví jako odvolací orgán 

odvolání zamítlo jako nepřípustné, neboť nebylo podáno účastníky prvoinstančního řízení. 

Rozhodnutí Ministerstva napadly společnosti žalobou u Městského soudu v Praze, ten žalobu 

zamítl a ztotožnil se se závěrem Ministerstva. Proti rozhodnutí Městského soudu podaly 

společnosti k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost. V předmětném řízení Nejvyšší 

správní soud vyložil, že úprava účastenství ve správních řízeních dle zvláštních zákonů se ve 

vztahu k úpravě obecné obsažené ve správním řádu dělí na dva základní druhy: úprava je buď 

komplementární, resp. není komplexní, „tedy že při stanovení okruhu účastníků určitých 

správních řízení bude třeba vycházet jednak ze speciální úpravy obsažené ve zvláštním zákoně, 

jednak subsidiárně z obecné úpravy, tj. z § 27 odst. 1 a 2 správního řádu“168 nebo naopak 

autonomní a úprava účastenství ve správním řádu se neužije, a to ani subsidiárně. Posouzení, 

zda případem autonomní úpravy je zákon o veřejném zdravotním pojištění opřel Nejvyšší 

správní soud nejen o jazykový výklad ustanovení § 39 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním 

pojištění, ale především o výklad teleologický, když poukázal, že smyslem předmětných 

správních řízení je právě zajištění ochrany práv výrobců, eventuálně distributorů léčivých, 

nikoliv už však výrobců či distributorů konkurenčních. Dále Nejvyšší správní soud s odkazem 

na své dřívější rozhodnutí uvedl, že obecně platí, že „nelze dovozovat existenci práva na to být 

chráněn prostředky státní regulace před konkurencí“.169 V neposlední řádě Nejvyšší správní 

soud poukazuje na absenci jakéhokoli ustanovení, z kterého by plynulo, že Ústav má v rámci 

předmětných správních řízení posuzovat potenciální zásah do práv konkurentů toho kterého 

léčivého přípravku. Vzhledem k výše uvedeným argumentům tak Nejvyšší správní soud 

uzavřel, že právní úprava účastenství v řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 

úhrady podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je autonomní a výčet účastníků je 

taxativní, a proto se obecná úprava ve správním řádu nepoužije.170 

 
168 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 1 As 257/2014. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
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3.2.3 Průběh řízení 

V průběhu řízení mají účastnící řízení právo navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, 

avšak pouze do 15 dnů ode dne zahájení řízení.171 Jedná se o projev koncentrační zásady, která 

ovšem není pro obecnou právní úpravu správního řízení ve správním řádu obvyklá.172 Ústav 

také sám opatřuje podklady nezbytné pro rozhodnutí, přičemž se na jím zjištěné cenové 

reference a údaje o dostupnosti a přítomnosti léčivých přípravků na trhu vztahuje presumpce 

správnosti.173 Poté, co Ústav považuje shromážděné poklady za dostatečné pro rozhodnutí, 

doručí účastníkům řízení sdělení o ukončení zjišťování podkladů. V této souvislosti považuji 

za vhodné uvést, že veškeré písemnosti, a to včetně rozhodnutí, doručuje Ústav účastníkům 

výhradně veřejnou vyhláškou, a to tak, že danou písemnost zveřejní na svých internetových 

stránkách, a pátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.174 Do 10 dnů ode 

dne doručení tohoto sdělení se účastníci mohou ke všem podkladům určeným k rozhodnutí 

vyjádřit. Výše uvedenou 15denní lhůtu a stejně tak 10denní lhůtu dle předchozí věty může 

Ústav usnesením prodloužit.175  

Poté co Ústav posoudí žádost a všechny předložené důkazy, návrhy a shromážděné 

podklady, stanoví maximální cenu léčivého přípravku dle níže uvedených postupů. 

a) Ústav stanoví maximální ceny ve výši průměru nejnižších cen výrobce ve třech 

zemích států EU kromě zákonem vyjmenovaných zemí. Skupinu těchto zemí 

označujeme jako tzv. země referenčního koše. Takto se postupuje za předpokladu, že je 

léčivý přípravek obchodován v nejméně třech zemích referenčního koše. 

b) V případě, že nejsou splněny podmínky pro postup dle písm. a), je maximální cena 

stanovena ve výši ceny výrobce, která byla písemně ujednána držitelem rozhodnutí o 

registraci léčivého přípravku se zdravotní pojišťovnou ve veřejném zájmu dle § 17 odst. 

2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

c) Pokud nelze postupovat ani podle písm. b), tak se maximální cena stanoví ve výši 

nejnižší ceny výrobce nebližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku 

dostupného v České republice. Pokud takový léčivý přípravek není, stanoví se 

 
171 Srov. ustanovení § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
172 Srov. ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu. 
173 Srov. ustanovení § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
174 Srov. ustanovení §39o zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
175 Srov. ustanovení § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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maximální cena dle nejnižší ceny výrobce terapeuticky porovnatelného léčivého 

přípravku v zemi referenčního koše.176  

Přičemž ceny výrobce Ústav zjišťuje v období od 1. do 21. dne od zahájení správního řízení, 

příp. pak po uplynutí každých tří celých kalendářních čtvrtletí, ve kterém bylo řízení 

zahájeno.177 Jak plyne ze zákonného ustanovení, Ústav uplatňuje výše uvedená kritéria 

postupně, tj. primárně postupuje dle písmene a), nelze-li tak postupovat, postupuje dle písmene 

b), pokud nelze postupovat ani dle písmene b), určí maximální cenu na základě postupu 

popsaného pod písmenem c). 

Podrobněji je postup Ústavu upraven v prováděcí vyhlášce. V té je ve vztahu ke stanovení 

maximální ceny upraveno především přepočet zahraničních cen z cizí měny, rozhodné období 

pro zjištění ceny výrobce a pro posuzování dostupnosti přípravku a způsob přepočtu maximální 

ceny podobného přípravku. 

Ústav o stanovení maximální ceny rozhodne do 75 dnů ode dne, kdy bylo řízení 

zahájeno. V praxi se však častokrát stává, že Ústav tyto zákonné lhůty nedodrží, s tím však 

zákonodárce počítal, když stanovil, že pokud není rozhodnutí vydáno ve výše uvedené lhůtě, 

může osoba, které žádost o stanovení maximální ceny podala, uvést léčivý přípravek na trh za 

cenu v žádosti uvedenou, a to až do vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení maximální ceny.178 

 

3.2.4 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

Správní řízení lze popsat jako postup, jehož cílem je vydat konkrétní správní akt, který je 

způsobilý vyvolat účinky v něm předvídané, tedy založit, změnit nebo zrušit práva a povinnosti 

v konkrétní věci správnímu orgánu nepodřízených jmenovitě určených osob, nebo prohlásit, že 

takové osoby určitá práva a povinnosti mají nebo nemají.179 Řízení o maximálních cenách a 

úhradách léčivého přípravku nejsou v tomto případě výjimkou. 

Zvláštní právní úprava v zákoně o veřejném zdravotním pojištění neupravuje povinné 

náležitosti rozhodnutí, proto je nutné použít obecnou úpravu ve správním řádu, podle kterého 

rozhodnutí obsahuje tři hlavní části: výroková část, odůvodnění a poučení účastníků.180 

Vzhledem k povinným obsahovým náležitostem rozhodnutí je zřejmé, že je zajištěna 

 
176 Srov. ustanovení § 39a odst. 2 zákona veřejném zdravotním pojištění. 
177 Srov. ustanovení § 12 odst. 1 a 3 prováděcí vyhlášky. 
178 Srov. ustanovení § 39h odst. 2 zákona veřejném zdravotním pojištění. 
179 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 246. 
180 Srov. ustanovení § 68 správního řádu. 
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transparentnost celého procesu, jejíž nedostatek byl právní úpravě účinné do konce roku 2007 

tolik vytýkán. 

Rozhodnutí nabývá právní moci dle obecné úpravy ve správním řádu. To znamená, že 

rozhodnutí je pravomocné, pokud bylo oznámeno a nelze proti němu podat odvolání.181 

Vzhledem k tomu, že jsou rozhodnutí Ústavu doručována výhradně veřejnou vyhláškou a jsou 

považována za doručené pátým dnem jejich vyvěšení,182 odvolací lhůta počíná běžet všem 

účastníkům ve stejný okamžik. Za předpokladu, že žádný účastník řízení nepodá proti 

rozhodnutí odvolání, nabyde rozhodnutí právní moci 16. dnem po jeho doručení. 

Co se týče vykonatelnosti rozhodnutí, konstruuje zákon o veřejném zdravotním pojištění 

ve vztahu k obecné právní úpravě neobvyklé pravidlo, 183 když stanoví, že rozhodnutí, které 

nabylo právní moci do 15. kalendářního dne, je vykonatelné dnem vydání nejbližšího 

následujícího seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, 

který Ústav pravidelně vydává a zveřejnuje na elektronické úřední desce k prvnímu dni 

kalendářního měsíce a v němž uvádí úplný seznam léčivých přípravků, o jejichž maximální 

ceně a úhradě Ústavu rozhoduje (dále jen „Seznam“). Rozhodnutí, které nabylo právní moci po 

15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné ke dni vydání druhého nejbližšího Seznamu.184 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i rozdíl v jediném dni může posunout vykonatelnost 

rozhodnutí o celý měsíc. 

Vzhledem k tomu, že zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje rozhodnutí o 

stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady společně, nebudu se v části 

této diplomové práce zabývající se úhradovou regulací právní úpravou rozhodnutí dále zabývat, 

neboť bych jen opakoval výše popsané. 

 

3.3 Cena léčivých přípravků pro konečného spotřebitele 

Ústav sice v rozhodnutí stanoví maximální cenu výrobce, to nicméně neznamená, že za 

nejvýše takovou cenu si léčivý přípravek konečný spotřebitel, tedy pacient, může koupit. Cena 

léčivého přípravku pacienta je totiž tvořena součtem třech základních složek, a to ceny výrobce, 

obchodní přirážky a DPH. 

 
181 Srov. ustanovení § 73 odst. 1 správního řádu. 
182 Srov. ustanovení § 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
183 Obvykle je rozhodnutí vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem určeným ve výrokové části 

rozhodnutí podle § 74 správního řádu. 
184 Srov. ustanovení § 39h odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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Cenou výrobce se rozumí částka, za kterou byl lékárně léčivý přípravek dodán. Tato 

částka nesmí být vyšší, než je maximální cena stanovená Ústavem pro daný léčivý přípravek. 

K ceně výrobce se poté přičte uplatněná obchodní přirážka, jenž nesmí převyšovat limit 

stanovený v cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví. 

Současnou sazbu DPH stanoví zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Léčivé přípravky jsou zařazeny v příloze 

č. 3a zákona o DPH, uplatní se tedy druhá snížená sazba daně, tj. 10 %.185 DPH se k celkové 

hodnotě připočítává až jako poslední, je tedy třeba nejprve vypočítat součet ceny výrobce a 

obchodní přirážky. Taková částka se posléze navýší o 10 % a výsledkem je cena léčivého 

přípravku pro konečného spotřebitele. Vzhledem k tomu, že Ústav pro cenu výrobce a 

Ministerstvo v Cenovém předpisu pro obchodní přirážku stanoví pouze horní limit, mohou se 

ceny toho stejného léčivého přípravku v jednotlivých lékárnách lišit. 

Pro představu uvádím konkrétní příklad výpočtu ceny pro konečného spotřebitele 

léčivého přípravku Anopyrin, kód Ústavu 0099295. Pro účely výpočtu byla použita nejvyšší 

možná cena výrobce a nejvyšší možná povolená obchodní přirážka dle Cenového předpisu.186  

 

Cena výrobce:     23,96 Kč187 

Obchodní přirážka:    8,8652 Kč (max. 37 % z ceny výrobce) 

DPH:      3,28252 

Cena pro konečného spotřebitele:  36,10772 Kč 

 

Aby bylo zajištěno efektivní dodržování podmínek cenové regulace, tedy především, zda 

se léčivé přípravky neprodávají za cenu převyšující maximální možnou cenu pro konečného 

spotřebitele nebo zda byly splněny pravidla pro ohlašování a uplatňování obchodní přirážky, 

provádí Ústav v rámci správního dozoru vůči distributorům a lékárnám cenovou kontrolu.188 189 

 
185 Srov. ustanovení § 47 odst. 1 písm. c), odst. 3 zákona o zákona o DPH. 
186 Srov. čl. V. odst. 5 Cenového předpisu. 
187 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků Ústavu. Anopyrin, kód Ústavu 0099295. [online]. [cit. 2019-04-

05]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0099295&tab=prices. 
188 Srov. ustanovení § 14 odst. odst. 1 a 2 ve spojení s § 2a odst. 2 zákona o působnosti orgánů České republiky v 

oblasti cen. 
189 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Cenové kontroly lékáren a distributorů. [online]. [cit. 2019-08-03]. Dostupné 

z: http://www.sukl.cz/cenove-kontroly-lekaren-a-distributoru. 

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0099295&tab=prices
http://www.sukl.cz/cenove-kontroly-lekaren-a-distributoru
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Pokud Ústav při provádění kontroly zjistí porušení podmínek cenové regulace, je oprávněn 

uložit lékárně či distributorovi pokutu až do výše 10 mil. Kč.190 

 

3.4 Změna, zrušení a zánik maximální ceny 

Stejně jako řízení o stanovení maximální ceny upravuje zákon o veřejném zdravotním 

pojištění i řízení o změně či zrušení maximální ceny. Řízení může být zahájeno obdobně na 

návrh nebo z moci úřední. K návrhu jsou oprávněni stejné subjekty jako při řízení o stanovení 

maximální ceny. Zatímco osoby vyjmenované v § 39f odst. 2 písm. a) a b) zákona o veřejném 

zdravotním pojištění mohou podat žádost bez omezení, zdravotní pojišťovny jsou k žádosti 

oprávněny jen pokud je stanovená maximální cena vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst. 

2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Řízení z moci úřední zahájí Ústav, pokud na základě 

vyhodnocení stanovených maximálních cen v hloubkové revizi nebo jiným způsobem zjistí, že 

stanovená maximální cena je vyšší než cena, kterou by Ústav stanovil řádně dle zákona.191  

Kromě stanovení a změny maximální ceny může Ústav ve správním řízení rozhodnout i 

o jejím úplném zrušení. Ústav tak může učinit za předpokladu, že daný léčivý přípravek není 

dodáván na český trh déle než 12 měsíců a zároveň tím nedojde k ohrožení dostupnosti účinné 

a bezpečné zdravotní péče v České republice. Řízení ve věci zrušení maximální ceny může být 

zahájeno buď na základě žádosti osob uvedených v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o 

veřejném zdravotním pojištění nebo z moci úřední. Oproti řízení o stanovení nebo změně 

maximální ceny nejsou k žádosti oprávněny zdravotní pojišťovny.192  

Ke zrušení, resp. zániku, maximální ceny může však dojít i mimo správní řízení a bez 

přičinění Ústavu. Jedná se o situaci, kdy Ministerstvo zdravotnictví vydá v cenovém rozhodnutí 

seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě podléhají věcnému usměrňování cen.193 U 

léčivých přípravků, jejichž cena byla do vydání cenového rozhodnutí regulována stanovením 

maximální ceny jsou a jenž jsou při vydání nového cenového předpisu do takového seznamu 

ATC skupin nově zařazeny, tímto dojde k zániku jejich maximální ceny, a to dnem nabytí 

účinnosti tohoto rozhodnutí. Jako příklad takového postupu uvádím léčivý přípravek Ifirmasta, 

kód Ústavu 0500886, který před vydáním Cenového rozhodnutí podléhal regulaci maximální 

 
190 Srov. ustanovení § 16 zákona o cenách. 
191 Srov. ustanovení § 39i zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
192 Srov. ustanovení § 39j odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
193 Srov. ustanovení § 39j odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 



50 
 

ceny,194 od 1. ledna 2019 je však jeho cena regulována věcným usměrňováním.195 Na základě 

stejných principů může Ministerstvo zdravotnictví regulaci maximální ceny pro některé léčivé 

přípravky nově zavést. Držitelé rozhodnutí o registraci, příp. dovozci nebo tuzemští výrobci 

těchto léčivých přípravků pak mají povinnost podat k Ústavu žádost o stanovení maximální 

ceny.196 Zrušení, resp. zánik, maximální ceny tak spadá do působnosti Ústavu i Ministerstva 

zdravotnictví. Zatímco Ústav rozhoduje vždy pro každý léčivý přípravek jednotlivě, 

deregulační opatření Ministerstva má charakter plošný. 

 

3.5 Odvolání a soudní přezkum rozhodnutí 

Nedílnou součástí demokratického právního státu je právo účastníka řízení podat proti 

rozhodnutí, o jehož zákonnosti či správnosti má pochyby, opravný prostředek. V této 

diplomové práci se budu podrobněji věnovat opravnému prostředku, který je ve vztahu k 

regulaci cen a úhrad léčivých přípravků využíván nejčastěji a tím je odvolání. Rovněž se 

zaměřím i na soudní přezkum rozhodnutí v rámci správního soudnictví jakožto další možnosti, 

jak se může účastník řízení před správním orgánem domoct svých práv. Vzhledem k tomu, že 

právní úprava odvolání a soudního přezkumu rozhodnutí je jak pro cenovou, tak úhradovou 

regulaci totožná, jsou následující podkapitoly věnovány oběma systémům.  

 

3.5.1 Odvolání 

Odvolání je řádným opravným prostředkem, jehož podáním se účastník prvoinstačního 

řízení brání proti rozhodnutí orgánu první instance, pokud má za to, že je takové rozhodnutí 

nezákonné či nesprávné.197 Odvolání je projevem zásady dvojinstančnosti správního řízení, 

jelikož jej může účastník řízení podat proti jakémukoliv rozhodnutí orgánu první instance, 

ledaže zákon stanoví jinak.198 Odvolání rovněž představuje projev dispoziční zásady, jelikož 

podání odvolání záleží čistě na úvaze účastníka řízení, stejně tak jako se práva na odvolání 

vzdát nebo podané odvolání vzít zpět.199  

 
194 Srov. rozhodnutí Ústavu o stanovení maximální ceny léčivého přípravku Ifirmasta, kód Ústavu 0500886 ze dne 

23. listopadu 2015, sp. zn. SUKLS145097/2015. 
195 Léčivý přípravek Ifirmasta, kód Ústavu 0500886 je zařazen do ATC skupiny Irbesartan, která je v uvedena 

v seznamu ATC skupin Cenového rozhodnutí a podléhá tak věcnému usměrňování cen. 
196 Srov. čl. III. odst. 6 Cenového předpisu. 
197 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 272. 
198 Srov. ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu. 
199 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 81. In: JEMELKA, Luboš, 

PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. [online]. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: 
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Zákon o veřejném zdravotním pojištění neupravuje odvolání komplexně, je teda zapotřebí 

kombinovat zvláštní úpravu s obecnou úpravou ve správním řádu. Odvolání vyvolává zpravidla 

dva účinky, a to odkladný a devolutivní. Odkladný účinek znamená, že rozhodnutí nemůže do 

vypořádání odvolání nabýt právní moci a vykonatelnosti.200 Zákon o veřejném zdravotním 

pojištění však z tohoto pravidla stanovuje výjimku. Pokud je proti rozhodnutí Ústavu podáno 

odvolání, je rozhodnutí předběžně vykonatelné bez ohledu na podání odvolání.201 Devolutivní 

účinek znamená, že rozhodnutí o odvolání přechází na vyšší instanci. Z tohoto pravidla opět 

existuje výjimka, tato ovšem vyplývá již z obecné úpravy ve správním řádu a tou je možnost 

autoremendury. Autoremendura spočívá v možnosti správního orgánu, který rozhodoval v 

prvním stupni, sám rozhodnout o zrušení nebo změně rozhodnutí, tak že plně vyhoví odvolání. 

Správní orgán tak může učinit pouze za podmínky, že tím nemůže být způsobena újma žádnému 

jinému účastníkovi řízení nebo pokud s tím účastníci, u kterých vznik újmy hrozí, předem 

souhlasí, jinak nemůže možnost autoremendury aplikovat.202 

Odvolání se podává k správnímu orgánu, který rozhodoval v prvním stupni, tj. Ústavu, 

do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že v rámci řízení dochází k 

doručování prostřednictvím veřejné vyhlášky a vzhledem k fikci doručení pátým dnem po jejím 

vyvěšení, nepřichází prodloužená lhůta podle § 84 správního řádu v úvahu. Ústav po obdržení 

odvolání zašle jeho stejnopis ostatním účastníkům s výzvou, aby se k němu v přiměřené lhůtě 

vyjádřili.203 Po posouzení, zda je odvolání přípustné a včasné, zejména zda je odvolání podáno 

oprávněnou osobou a v 15denní lhůtě, a nevyužil-li Ústav možnosti autoremendury, předá spis 

do 30 dnů (10 dnů v případě nepřípustného či opožděného odvolání) ode dne doručení odvolání 

odvolacímu správnímu orgánu, tj. Ministerstvu zdravotnictví.204 V rámci odvolacího řízení se 

uplatňuje zásada koncentrace řízení, když správní řád stanoví, že „k novým skutečnostem a k 

návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, 

se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit 

dříve“.205 Toto omezení však nelze aplikovat tam, kde odvolatel předkládá nové skutečnosti a 

návrhy k prokázání tvrzeného rozporu rozhodnutí nebo předcházejícího řízení se zákonem.206 

 
https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmobr.  
200 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 272. 
201 Srov. ustanovení § 39h odst. 4 správního řádu. 
202 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 272. 
203 Srov. ustanovení § 86 správního řádu. 
204 Srov. ustanovení § 88 správního řádu. 
205 Srov. ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu. 
206 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 273. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmobr
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3tklttmjptembqgrptkmbql5ygmobr
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Ministerstvo zdravotnictví jako odvolací orgán může po zhodnocení rozhodnutí 

předmětné rozhodnutí nebo jeho část zrušit a řízení zastavit nebo zrušit a vrátit Ústavu k 

novému projednání. V druhém ze zmíněných případů je Ústav vázán právním názorem 

Ministerstva zdravotnictví. Dalšími možnostmi jsou změna rozhodnutí nebo jeho části nebo 

zamítnutí odvolání, a to buď z důvodů věcných, v případě, že shledá předmětné rozhodnutí jako 

věcně správné, nebo z důvodů formálních, pokud bylo odvolání nepřípustné nebo opožděné. 

Proti rozhodnutí o odvolání již neexistuje další řádný opravný prostředek a jako další možnost 

procesní obrany proti rozhodnutí se nabízí podání žaloby ve správním soudnictví. V této 

souvislosti je vhodné uvést, že podání odvolání je podmínkou pro případnou žalobu, jakožto 

splnění podmínky vyčerpání řádných opravných prostředků.207 

 

3.5.2 Soudní přezkum 

Soudní přezkum zákonnosti rozhodnutí správních orgánů je jednou z působností soudů 

při výkonu správního soudnictví.208 Zákonnou úpravu soudního přezkumu nalezneme 

v soudním řádu správním. Soudní řád správní umožňuje tomu, kdo byl zkrácen na svých 

právech rozhodnutím správního orgánu, domáhat se žalobou jeho zrušení nebo prohlášení jeho 

nicotnosti. Žalobní legitimace se poskytuje rovněž těm, kteří sice byli účastníky řízení před 

správním orgánem, ale předmětem řízení nebyly jejich práva a povinnosti, tvrdí-li, že byli 

v důsledku postupu správního orgánu zkráceni na svých procesních právech, která jim příslušejí 

zkráceni v takové míře, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.209  

Obě varianty jsem uvedl záměrně v souvislosti s tím, jak soudní praxe nahlížela na 

žadatele podle § 39f odst. 2 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním pojištění v souvislosti 

s jejich aktivní legitimací k podání žaloby proti rozhodnutí o stanovení výše a podmínek 

úhrady.210 Původně byli tito žadatelé považování za jakési „třetí osoby“, kterým sice zákon 

přisuzuje postavení účastníka řízení, ale kteří nejsou účastníkem pojistného vztahu, těmi jsou 

zdravotní pojišťovny a pojištěnci, a nejsou tak rozhodnutím o stanovení výše a podmínek 

úhrady přímo dotčeni na svých veřejných subjektivních právech. V řízení vystupují pouze na 

ochranu svých ekonomických zájmů. Nejvyšší správní soud tak došel k názoru, že těmto 

 
207 Srov. ustanovení § 5 a § 68 písm. a) soudního řádu správního. 
208 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 383. 
209 Srov. ustanovení § 65 odst. 1 a 2 soudního řádu správního. 
210 Jedná se o držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, je-li léčivý přípravek registrován, dovozce nebo 

tuzemského výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely, dovozce nebo tuzemského výrobce léčivého přípravku, 

je-li jím dovážený nebo vyráběný léčivý přípravek používán na území České republiky v rámci specifického 

léčebného programu nebo jiného předkladatele specifického léčebného programu. 
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žadatelům právo na soudní přezkum rozhodnutí náleží, ale jen v rozsahu „jejich veřejných 

subjektivních práv procesních, nikoliv hmotných. Příkladmo tedy může být poskytnuta ochrana 

jejich právu označit některé z informací obsažených v žádosti nebo přílohách k žádosti za 

předmět obchodního tajemství“.211 V pozdějším rozhodnutí dospěl Nejvyšší správní soud 

k opačnému rozhodnutí, když uvedl, že nelze vykládat ustanovení zákona o veřejném 

zdravotním pojištění takovým způsobem, který by garantoval některým žadatelům, resp. 

účastníkům řízení, práva v širším rozsahu než účastníkům jiným při absenci zvláštní úpravy 

zákona. Nejvyšší správní soud dále uvádí, že „předmětem správních řízení tohoto druhu tedy 

není úhrada zdravotní péče jakožto plnění z pojistného vztahu mezi pojišťovnou a pojištěnci, 

nýbrž stanovení úhrad léčivých přípravků ze zdravotního pojištění jako samostatný okruh 

právních vztahů ve smyslu § 1 odst. 1 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění“. Proto 

žadatelé podle § 39f odst. 2 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou osobami, 

které jsou rozhodnutím o výši úhrady přímo dotčeni na svých veřejných právech.212 Vzhledem 

k výše uvedenému jsou k žalobě dle § 65 odst. 1 soudního řádu správního aktivně legitimováni 

kromě zdravotních pojišťoven i žadatelé dle § 39f odst. 2 písm. a) a b).213 

Žalobu proti rozhodnutí soudu je nutno podat do dvou měsíců ode dne, kdy bylo 

rozhodnutí dotčené osobě doručeno. Žaloba musí mimo obecné náležitosti podání214 obsahovat 

náležitosti zvláštní, zejména označení napadeného rozhodnutí, účastníků řízení a napadaných 

výroků rozhodnutí.215 Žaloba má odkladný účinek, jen pokud tak stanoví zákon nebo jej žalobě 

přizná soud usnesením.216 Základním předpokladem pro přípustnost žaloby je především 

vyčerpání řádných opravných prostředků v řízení před správním orgánem,217 tedy podání 

odvolání proti rozhodnutí Ústavu k Ministerstvu zdravotnictví. Účastníky řízení před soudem 

jsou žalobce a správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, tj. Ministerstvo zdravotnictví. 

Na řízení však mohou mít vliv i jiné osoby, tzv. osoby zúčastněné. Jsou jimi zejména osoby, 

které byly účastníky předchozího správního řízení, pokud výslovně oznámily, že budou v řízení 

před soudem uplatňovat práva zúčastněných osob,218 např. se může o jednat o zdravotní 

pojišťovny při podání žaloby držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku. 

 
211 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 3 Ads 48/2010. 
212 Srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 4 Ads 35/2013 
213 V citovaném usnesení se rozšířený senát Nejvyššího správního soudu zabýval pouze otázkou aktivní legitimace 

žadatelů podle § 39f odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění., ale vzhledem k odůvodnění daného 

usnesení lze usuzuji, že daný závěr lze vztáhnout i na žadatele podle § 39f odst. 2 písm. b). 
214 Srov. ustanovení § 37 odst. 2 a 3 soudního řádu správního. 
215 Srov. ustanovení § 71 odst. 1 soudního řádu správního. 
216 Srov. ustanovení § 73 odst. 1 soudního řádu správního. 
217 Srov. ustanovení § 68 písm. a) soudního řádu správního. 
218 Srov. ustanovení § 34 odst. 1 soudního řádu správního. 
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K projednání žaloby je příslušný Městský soud v Praze, jakožto krajský soud, v jehož obvodu 

je sídlo Ministerstva zdravotnictví.219 

Pokud je žaloba důvodná, soud napadené rozhodnutí ruší, a to z důvodu jeho 

nezákonnosti nebo vad správního řízení, a věc se vrací k dalšímu projednání žalovanému, který 

je v dalším řízení vázán právním názorem soudu.220 Soud může zrušit rovněž rozhodnutí 

správního orgánu nižšího stupně, v takovém případě se věc vrací do stádia před jeho 

rozhodnutím.221 

  

 
219 Srov. ustanovení § 7 odst. 1 a 2 soudního řádu správního. 
220 Srov. ustanovení § 78 soudního řádu správního 
221 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Str. 391. 
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4 Úhradová regulace léčivých přípravků 

Oproti cenám je úhradová regulace plně v působnosti Ústavu. Ministerstvo zdravotnictví 

může mít na stanovení úhrady vliv až v případě odvolacího řízení, které probíhá právě u něj. 

Podobně jako u cenové regulace, lze rozdělit léčivé přípravky podléhající úhradové regulaci do 

kategorií v závislosti na konkrétním způsobu regulace. 

První kategorii tvoří individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní 

přípravky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky. Výši úhrady stanoví Ústav 

v opatření obecné povahy vydaném postupem dle správního řádu.222 223 Vzhledem k zaměření 

této práce se dále nebudu těmito léčivými přípravky zabývat. 

Do druhé kategorie patří léčivé přípravky, o jejichž úhradě rozhoduje Ústav ve správním 

řízení. Do této skupiny patří valná většina všech hrazených léčivých přípravků. Postupu, jakým 

dochází ke stanovení úhrady, je věnována právě tato část práce. 

 

4.1 Základní podmínky úhrady 

Pro to, aby mohl Ústav rozhodnout o výši a podmínkách úhrady léčivého přípravku, 

musí být splněny zákonem předpokládané podmínky. Léčivý přípravek musí být buďto 

registrován, nebo musí být jeho použití schváleno v rámci specifického léčebného programu 

Ministerstvem zdravotnictví. Pokud se jedná o léčivý přípravek, jehož cena podléhá regulaci 

maximální cenou, Ústav o jeho úhradě nerozhodne dříve, než tuto maximální cenu stanoví, 

nebo o úhradě a maximální ceně rozhodne současně ve společném řízení.224 

 

4.2 Preskripční a indikační omezení 

Kromě výše uvedených podmínek může Ústav v rámci správního řízení s ohledem na 

účinnost, bezpečnost léčivého přípravku a veřejný zájem stanovit v rozhodnutí další podmínky 

pro to, aby byl konkrétní léčivý přípravek hrazen z veřejného zdravotního pojištění.225 

Prováděcí vyhláška pro tyto účely upravuje oprávnění Ústavu stanovit tzv. preskripční a 

 
222 Srov. ustanovení § 15 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
223 Srov. např. Státní ústav pro kontrolu léčiv. OOP 02-19 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně 

připravovaných radiofarmak. [online]. [cit. 2019-07-22]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/oop-02-19-

stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-individualne. 
224 Srov. ustanovení § 39b odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
225 Srov. ustanovení § 33 a 34 prováděcí vyhlášky, resp. § 39b odst. 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

http://www.sukl.cz/sukl/oop-02-19-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-individualne
http://www.sukl.cz/sukl/oop-02-19-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-individualne
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indikační omezení. Přehled, u jakých léčivých přípravků se využívá preskripční nebo indikační 

omezení, uvádí Ústav v databázi léků na svých internetových stránkách a v Seznamu. 

 

4.2.1 Preskripční omezení 

Preskripčním omezením se rozumí taková podmínka, kdy je léčivý přípravek hrazen 

z veřejného zdravotního pojištění pouze za předpokladu, že jej předepíše lékař se 

specializovanou způsobilostí v dané odbornosti. Důležité je však zmínit, že z právní úpravy 

nevyplývá pro lékaře jakékoli omezení pro předepisování léčivých přípravků. Preskripční 

omezení určuje pouze to, zda budou předepsané léčivé přípravky tím kterým lékařem hrazeny. 

Prováděcí vyhláška upravuje tři způsoby preskripčního omezení.  

První způsob spočívá v tom, že úhrada léčivého přípravku je omezena pouze na případy, 

kdy je předepsán lékařem se specializovanou způsobilostí v určité odbornosti nebo lékařem bez 

takové specializované způsobilosti na základě pověření specializovaného lékaře. Druhý 

zmíněný případ představuje praktické řešení pro pacienta, který by jinak musel pro předpis vždy 

docházet právě k specializovanému lékaři. Tento způsob preskripčního omezení označí Ústav 

v rozhodnutí symbolem „L“. Jako příklad takového omezení lze uvést léčivý přípravek 

Beloderm, kód Ústavu 0170302, který mohou předepsat pouze specializovaní lékaři v 

odbornosti dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie a korektivní dermatologie.226 

Druhý způsob je totožný s prvním, avšak bez možnosti přenést předepisování léčivého 

přípravku na nespecializovaného lékaře. Tento způsob preskripčního omezení označí Ústav v 

rozhodnutí symbolem „E“. Příkladem takového omezení je léčivý přípravek Adadut, kód 

Ústavu 0173848, který mohou předepsat pouze specializovaní lékaři v odbornosti urologie, 

dětská urologie a urogynekologie.227 

Třetí způsob nezakládá podmínky specializované odbornosti předepisujícího lékaře, ale 

podmiňuje předpis daného léčivého přípravku předchozím souhlasem revizního lékaře 

zdravotní pojišťovny. Tento způsob preskripčního omezení označí Ústav v rozhodnutí 

symbolem „W“. Pokud Ústav skutečně rozhodne a omezí předpis léčivého přípravku podle 

 
226 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků Ústavu. Beloderm, kód Ústavu 0170302. [online]. [cit. 2019-07-

13]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0170302&tab=prices. 
227 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků Ústavu. Adadut, kód Ústavu 0173848. [online]. [cit. 2019-07-

13]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0173848&tab=prices. 

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0170302&tab=prices
http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0173848&tab=prices
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tohoto způsobu, má rovněž povinnost rozhodnout o indikačním omezení.228 K 1. červenci 2019 

se však tento způsob nevyužíval u žádného léčivého přípravku.229 

 

4.2.2 Indikační omezení 

Indikační omezení znamená, že je léčivý přípravek hrazen z veřejného zdravotního pojištění 

pouze pro léčbu některých onemocnění uvedených v souhrnu údajů o přípravku230 (dále jen 

„SPC“) nebo blíže specifikovaných onemocněních.231 Půjde například o situaci, kdy je léčivý 

přípravek dle SPC určen k léčbě více onemocnění, ale Ústav přizná úhradu pouze pro léčbu 

některých z nich nebo přizná úhradu pouze pro závaznější formu onemocnění. Účelem 

indikačního omezení je zajistit efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků 

z veřejného zdravotního pojištění, tedy aby byly vynakládány jen tam, kde je to s ohledem na 

klinický stav pacienta opravdu potřebné. Indikační omezení Ústav v rozhodnutí označí 

symbolem „P“ a uvede konkrétní znění omezení indikace daného léčivého přípravku. Jako 

příklad indikačního omezení uvádím léčivý přípravek Imbruvica, kód Ústavu 0210187, který 

je hrazen pouze pro léčbu chronické lymfocytární leukémie. Přičemž podle SPC je lék určen 

k léčbě dvou dalších onemocnění, pro které však Ústav úhradu nestanovil.232 

 

4.3 Systém referenčních skupin 

Proces stanovení výše a podmínek úhrady se odvíjí podle toho, zda je léčivá látka 

obsažená v léčivém přípravku zařazena do některé z tzv. referenčních skupin.233 Referenční 

skupinu tvoří léčivé přípravky obsahující léčivé látky s obdobnou nebo blízkou účinností, 

bezpečností a obdobnou terapeutickou indikací (obdobným klinickým využitím). Ministerstvo 

zdravotnictví vyjmenovává jednotlivé referenční skupiny ve vyhlášce č. 384/2007 Sb., o 

seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších předpisů. Jako příklad referenční skupiny 

uvádím referenční skupinu č. 70/2, jenž sdružuje biologické léčivé přípravky nazvané 

 
228 Srov. ustanovení § 33 prováděcí vyhlášky. 
229 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2019. [online]. [cit. 2019-07-13]. Dostupné 

z: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-7-2019. 
230 Podle § 3 odst. 1 zákona o léčivech se souhrnem údajů o přípravku rozumí „písemné shrnutí informací o léčivém 

přípravku, které je součástí rozhodnutí o registraci léčivého přípravku a obsahuje informace podstatné pro jeho 

správné používání.“. 
231 Srov. ustanovení § 34 prováděcí vyhlášky. 
232 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků Ústavu. Imbruvica, kód Ústavu 0210187. [online]. [cit. 2019-08-

24]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0210187&tab=prices. 
233 ŠVIHOVEC, Jan, Jan BULTAS, Pavel ANZENBACHER, Jaroslav CHLÁDEK, Jan PŘÍBORSKÝ, Jiří SLÍVA 

a Martin VOTAVA, ed. Farmakologie. Str. 114. 

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-7-2019
http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0210187&tab=prices


58 
 

„imunosupresiva biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, 

parenterální“ s obsahem léčivých látek etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab-

pegol a golimumab. V rámci řízení o stanovení výše a podmínek úhrady, Ústav zařazuje daný 

léčivý přípravek do konkrétní referenční skupiny podle léčivé látky, kterou obsahuje.234  

Zvláštním případem jsou léčivé přípravky obsahující takovou léčivou látku, která není 

uvedena v žádné referenční skupině, ale jsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné s léčivými 

přípravky zařazenými do některé z referenčních skupin. V takovém případě Ústav postupuje 

jako by takový léčivý přípravek do referenční skupiny zařazen byl. Takové skupiny léčivých 

přípravků jsou označovány jako pseudoreferenční.235 

Ústav pro každou léčivou látku v referenční skupině stanoví obvyklou denní 

terapeutickou dávku (dále jen „ODTD“). ODTD je „standardní udržovací dávkou se 

srovnatelnou účinností pro běžného pacienta v referenční indikaci. Obvyklá denní terapeutická 

dávka je vyjádřena množstvím léčivé látky na jeden den terapie.“236 Jinými slovy se jedná o 

množství léčivé látky připadající na jeden den léčby na jednoho pacienta. ODTD nejčastěji 

odpovídá definované denní dávce (dále jen „DDD“) doporučené Světovou zdravotnickou 

organizací, ledaže je v SPC uvedeno jiné dávkování. Pokud však obvyklé dávkování v běžné 

klinické praxi neodpovídá dávkování podle předchozí věty, stanoví Ústav po konzultacích 

s odbornými společnostmi ve správním řízení odlišnou výši ODTD.237 Příkladem takového 

postupu je stanovení ODTD v referenční skupině č. 28/1 hypolipidemika, statiny, kdy Ústav 

stanovil ODTD na základě konzultace s Českou společností pro aterosklerózu, Českou 

kardiologickou společností, Českou společností pro hypertenzi a Komisí pro lékovou politiku 

při ČLS JEP.238 

Podstata rozřazení léčivých přípravků do referenčních skupin spočívá v tom, že Ústav 

stanoví jednotnou výši a podmínky základní úhrady za ODTD pro všechny léčivé přípravky 

v dané referenční skupině. Základní úhrada představuje částku, kterou zdravotní pojišťovna 

hradí za ODTD. Kromě základní úhrady se v systému úhrad léčivých přípravků užívá také 

 
234 Srov. ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
235 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Metodika stanovení základní úhrady referenční skupiny/léčivé látky a plně 

hrazeného léčivého přípravku. [online]. [cit. 2019-07-13]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/leciva/metodika-

stanoveni-zakladni-uhrady-referencni-skupiny-lecive-1. 
236 Srov. ustanovení § 15 odst. 1 prováděcí vyhlášky. 
237 ŠVIHOVEC, Jan, Jan BULTAS, Pavel ANZENBACHER, Jaroslav CHLÁDEK, Jan PŘÍBORSKÝ, Jiří SLÍVA 

a Martin VOTAVA, ed. Farmakologie. Str. 114-115.  
238 Srov. rozhodnutí Ústavu ze dne 24. května 2010, sp. zn. SUKLS42316/2010. 

http://www.sukl.cz/leciva/metodika-stanoveni-zakladni-uhrady-referencni-skupiny-lecive-1
http://www.sukl.cz/leciva/metodika-stanoveni-zakladni-uhrady-referencni-skupiny-lecive-1
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pojem jádrové úhrady. Tou se rozumí součin úhrady za ODTD a počet ODTD v balení 

konkrétního léčivého přípravku.  

Pro lepší srozumitelnost výše uvedených pojmů uvádím příklad základní úhrady za 

ODTD pro referenční skupinu č. 70/2, kterou Ústav stanovil ve výši 354,8597 Kč,239 a výpočet 

jádrové úhrady dvou rozlišných léčivých přípravků zařazených do této referenční skupiny. 

 

Výpočet pro léčivý přípravek Remsima, kód Ústavu 0194345 

Základní úhrada za ODTD    354,8597 Kč 

ODTD        7,3661 mg240 

Velikost balení      100 mg241 

Počet ODTD v balení     13,57570491847789242 

Jádrová úhrada 13,57570491847789 * 354,8597 = 

4 817,47 Kč 

 

Výpočet pro léčivý přípravek Remsima, kód Ústavu 0210260 

Základní úhrada za ODTD    354,8597 Kč 

ODTD        7,3661 mg 

Velikost balení      300 mg243 

Počet ODTD v balení     40,72711475543368 

Jádrová úhrada 40,72711475543368 * 354,8597 = 

14 452,41 Kč 

 
239 Výše úhrady za ODTD stanoveno ve zkrácené revizi rozhodnutím Ústavu ze dne 23. května 2019, sp. zn. 

SUKLS256885/2017. 
240 Výše ODTD uvedena v rozhodnutí Ústavu ze dne 19. října 2015, sp. zn. SUKLS157691/2013. 
241 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků Ústavu. Remsima, kód Ústavu 0194345. [online]. [cit. 2019-07-

13]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0194345&tab=info. 
242 Počet ODTD v balení se rovná podílu velikosti balení a výše ODTD. V uvedeném příkladě vypočteme počet 

ODTD v balení jako 100 : 7,3661. 
243 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků Ústavu. Remsima, kód Ústavu 0210260. [online]. [cit. 2019-07-

13]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0210260. 

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0194345&tab=info
http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0210260
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Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že výše jádrové úhrady závisí na počtu ODTD 

v balení daného léčivého přípravku. V daném případě obsahuje balení druhého léčivého 

přípravku trojnásobné množství léčivé látky ve srovnání s prvním léčivým přípravkem, a proto 

i jádrová úhrada je trojnásobná. Pokud by balení léčivého přípravku obsahovalo pouze jednu 

ODTD, jádrová úhrada by byla rovna základní úhradě. 

 

4.4 Správní řízení o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku 

V rámci stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku postupuje Ústav obdobně 

jako při řízení o stanovení maximální ceny. Jelikož zákon o veřejném zdravotním pojištění 

upravuje procesní stránku stanovení úhrady z větší části podobně jako stanovení maximální 

ceny, nebudou následující kapitola obsahovat tak podrobný popis správního řízení, jak tomu 

bylo u cenové regulace, ale spíše se zaměřím na komparaci procesní úpravy těchto regulačních 

systémů a zmíním případné rozdílnosti mezi nimi. 

Řízení může být opět zahájeno na základě žádosti nebo z moci úřední za stejných 

podmínek jako při regulaci cen. Okruh osob oprávněných k podání žádosti stejně jako okruh 

účastníků je rovněž shodný s úpravou pro cenovou regulaci. Oproti cenové regulaci však nejsou 

zdravotní pojišťovny ve svém oprávnění nikterak vázány na splnění jakýchkoli dalších 

zákonných podmínek. 

Oproti procesní úpravě řízení o stanovení maximální ceny, rozšiřuje zákon o veřejném 

zdravotním pojištění výčet údajů, které musí žádost obsahovat. Kromě údajů uvedených 

v žádost o stanovení maximální ceny musí žadatel v žádosti uvést navíc např. navrhovanou výši 

úhrady na ODTD nebo očekávané výsledky farmakoterapie, kterých má být dosaženo, jestliže 

bude daný léčivý přípravek hrazen. K žádosti dále přiloží výsledky klinických hodnocení, které 

mají prokázat především bezpečnost a účinnost léčivé látky a identifikovat potenciální 

nežádoucí účinky. Přílohu k žádosti tvoří také analýzy nákladové efektivity a dopadu na 

finanční prostředky zdravotního pojištění souhrnně označované jako farmakoekonomické 

hodnocení.244 

Obdobným způsobem jako při řízení o stanovení maximální ceny mohou účastníci řízení 

navrhovat důkazy či jiné návrhy, Ústav poté sdělí ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí, 

tyto podklady vyhodnotí a rozhodne o výši a podmínkách úhrady. 

 
244 Srov. ustanovení § 39f odst. 5 a 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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Výši úhrady pak stanoví na základě výše základní úhrady v referenční skupině, do které 

byl léčivý přípravek zařazen,245 kterou určil na základě rozhodnutí v poslední hloubkové nebo 

zkrácené revizi proběhlé v dané referenční skupině.246 Pokud však Ústav zatím žádnou z 

těchto revizí neprovedl, stanoví základní úhradu ve výši: 

a) nejnižší ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi EU, včetně České republiky, připadající 

na ODTD léčivého přípravku, 

b) denních nákladů jiné terapie, pokud je srovnatelně účinná a nákladově efektivní 

v porovnání s léčivým přípravkem dle písm. a), sníženou o obchodní přirážky a uplatněné 

DPH, 

c) písemně dohodnuté nejvyšší ceny výrobce ujednané mezi držitelem rozhodnutí o 

registraci léčivého přípravku a zdravotní pojišťovnou, za předpokladu, že takto 

dohodnutá cena je nižší než úhrada, která by byla stanovena dle bodů a) a b), nebo 

d) písemně dohodnuté úhrady ujednané mezi držitelem rozhodnutí o registraci léčivého 

přípravku a všemi zdravotními pojišťovnami, za předpokladu, že takto dohodnutá cena je 

nižší než úhrada, která by byla stanovena dle bodů a), b) a c).247 

Přičemž Ústav při rozhodování o úhradě přihlíží k taxativně vymezeným kritériím. Mezi ně 

patří například terapeutická účinnost a bezpečnost léčivého přípravku, síla léčivé látky a 

velikost balení nebo závažnost nemoci, k jejíž léčbě je léčivý přípravek určen, nebo právě 

žadatelem dodané farmakoekonomické hodnocení.248 Z výše uvedeného vyplývá, že Ústav 

posuzuje léčivý přípravek nejen z pohledu farmakologie, ale také z ekonomické stránky. Ústav 

rovněž posuzuje, zda nejsou splněny podmínky pro nepřiznání úhrady.249 Tímto výčtem je 

naplněn požadavek transparenční směrnice, aby bylo rozhodováno na základě objektivních, 

ověřitelných a předem známých kritérií. Z výše uvedených postupů vyplývá určitá hierarchie 

mezi způsoby výpočtu základní úhrady, jelikož některé způsoby se užijí přednostně, a naopak 

k některým lze přistoupit až při splnění dalších zákonných předpokladů. 

Ústav má opět povinnost rozhodnout do 75 dnů. Důsledkem nevydání rozhodnutí ve lhůtě 

však není jakási fikce vyhovění žádosti o stanovení úhrady, jako tomu je u řízení o stanovení 

maximální ceny. Účastník řízení se může jedině obrátit na Ministerstvo zdravotnictví, aby 

 
245 Srov. ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
246 Srov. ustanovení § 39c odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
247 Srov. ustanovení § 39c odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
248 Srov. ustanovení § 39b odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
249 Srov. ustanovení § 15 odst. 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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učinilo opatření proti nečinnosti a vedlo Ústav k tomu, aby rozhodnutí vydal co nejdříve.250 

Avšak vzhledem k tomu, že nedodržování lhůt v praxi pramení spíše z přehlcenosti Ústavu než 

z nečinnosti jako takové, lze jen pochybovat o účinnosti takového postupu.  

 

4.4.1 Úhrada léčivých přípravků pro konečného spotřebitele 

Obdobně jako při cenové regulaci, kdy Ústav v řízení stanoví pouze jednu ze tří složek 

konečné ceny, není Ústavem ani při řízení o stanoví úhrady přímo určena finální úhrada pro 

konečného spotřebitele, tj. pacienta, které se mu dostane při koupi daného léčivého přípravku. 

K ceně stanovené Ústavem se připočítává dále uplatněná obchodní přirážka a DPH, výsledkem 

je pak konečná cena pro pacienta. Z tohoto důvodu je nutné výši obchodní přirážky a DPH 

promítnout i do finální výše úhrady pro pacienta. Výše úhrady pro pacienta, se tak vypočítá 

jako součet stanovené úhrady postupem výše, uplatněná obchodní přirážky a DPH.251 

V opačném případě by totiž i za plně hrazený léčivý přípravek pacient doplácel částku rovnající 

se právě uplatněné obchodní přirážce a DPH. Tímto zákonným pravidlem je tak zajištěno, že 

plně hrazené léčivé přípravky jsou poskytovány skutečně bez jakéhokoli doplatku ze strany 

pacienta a u částečně hrazených pacient doplácí pouze částku rovnající se rozdílu mezi cenou 

výrobce a stanovenou úhradou bez ohledu na výši obchodní přirážky a DPH. 

 

4.4.2 Problematika dvojkolejnosti systému úhrad léčivých prostředků 

 V návaznosti na výše uvedené bych chtěl poukázat na jakousi dvojkolejnost systému 

úhrad léčivých přípravků. Na jedné straně je výše úhrady konkrétního léčivého přípravku 

stanovena dle výše úhrady stanovené pro referenční skupinu, do které jej Ústav zařadil, tedy 

výše úhrady za ODTD terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků bývá v zásadě stejná. Na 

druhé straně je právo na bezplatnou zdravotní péči zaručeno tak, že zákon o veřejném 

zdravotním pojištění garantuje nejméně jeden plně hrazený léčivý přípravek ze skupiny 

léčivých látek v příloze č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákonná úprava tak ne 

zcela šťastně zajišťuje plně hrazené léčivé přípravky ze skupin léčivých látek, o jejichž 

terapeutické zaměnitelnosti lze pochybovat. V důsledku této systémové vady může v praxi 

docházet k případům, kdy pro léčbu určitých onemocnění neexistuje plně hrazený léčivý 

přípravek. Stane se tak, když léčivý přípravek určený k léčbě určitého onemocnění patří kvůli 

 
250 Srov. ustanovení § 80 správního řádu. 
251 Srov. ustanovení § 39h odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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obsahu léčivé látky do stejné skupiny léčivých látek v příloze č. 2 zákona, ve které již plně 

hrazený léčivý přípravek existuje, ten však k léčbě onoho onemocnění užít nejde. Ústav pak 

s ohledem na to, že podmínka nejméně jednoho plně hrazeného léčivého přípravku v každé 

skupině léčivých látek uvedené v příloze č. 2 zákona je splněna, plnou úhradu přiznat nemusí a 

pacientům s tímto onemocněním je tak tímto způsobem odepřeno právo na bezplatnou 

zdravotní péči. 

Takový případ byl řešen v poměrně dlouhém a komplikovaném sporu, který se dostal 

až před Ústavní soud a jehož průběh nastíním v následujících řádcích. Spor vzešel z rozhodnutí 

Ústavu o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny 

č. 67/1 – antiandrogeny, p.o., do které patří mj. léčivý přípravek Apo-flutamide, obsahující 

léčivou látku flutamid. Apo-flutamide se řadí mezi antiandrogeny, léčivé přípravky určené 

k léčbě karcinomu prostaty, tedy nemoci postihující výhradně mužskou populaci. Flutamid 

spadal do skupiny č. 179 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve které v době 

rozhodování Ústavu již existoval plně hrazený léčivý přípravek s názvem Faslodex, který je 

však určený k léčbě karcinomu prsu, tedy naopak nemoci postihující v převážné většině ženy. 

Vzhledem ke stavu úhrad léčivých přípravků ve skupině č. 179 přílohy č. 2 nepokládal Ústav 

za nutné přiznat pro Apo-flutamide plnou úhradu, nebral přitom vůbec v potaz, že Apo-

flutamide a Faslodex jsou absolutně terapeuticky nezaměnitelné. Čistě formalisticky vzato byl 

postup Ústavu v dané věci v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Otázkou 

však zůstává, zda je takovým postupem skutečně naplněno právo občanů na bezplatnou 

zdravotní péči dle čl. 31 Listiny.  

Proti rozhodnutí Ústavu se společnost APOTEX EUROPE B. V., držitel rozhodnutí o 

registraci Apo-flutamide (dále jen „Apotex“), odvolala. Ministerstvo zdravotnictví odvolání 

zamítlo a rozhodnutí Ústavu potvrdilo.252 Společnost Apotex podala proti rozhodnutí 

Ministerstva žalobu a spor pokračoval ve správním soudnictví, kdy věc projednával Městský 

soud v Praze. Ten poprvé rozsudkem rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zrušil pro jeho 

rozpor s ústavním pořádkem „neboť ve výsledku popírá právo pacientů mužského pohlaví 

stižených karcinomem prostaty na bezplatnou zdravotní péči, která je jim garantována čl. 31 

Listiny“.253 Proti rozhodnutí podalo Ministerstvo zdravotnictví k Nejvyššímu správnímu soudu 

kasační stížnost. Ten s názorem Městského soudu nesouhlasil a v rozhodnutí se ztotožnil 

s názory Ministerstva a Ústavu a k tomu dodal, že „ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

 
252 Srov. rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. listopadu 2010, sp. zn. FAR: L159/2010. 
253 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. března 2016, sp. zn. 4 As 292/2015. 
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který upravuje podmínky, za nichž občané mají na základě veřejného pojištění právo na 

bezplatnou zdravotní péči, nevyplývá, že by měl být plně hrazen alespoň jeden terapeuticky 

nezaměnitelný léčivý přípravek v každé podskupině léčivých přípravků. Nejedná se totiž o 

otázku dostupnosti léčivých přípravků, ale o určení výše úhrady poskytované ze zdravotního 

pojištění, právní úprava nezasahuje do esenciálního obsahu práva na bezplatnou zdravotní péči 

dle čl. 31 Listiny“.254 Nejvyšší správní soud tak rozsudek Městského soudu zrušil a věc vrátil 

Městskému soudu k dalšímu řízení. Městský soud vázaný právním názorem Nejvyššího 

správního soudu ve věci opět rozhodl, a to tak, že žalobu společnosti Apotex zamítl.  

Proti rozsudku podala společnost Apotex ústavní stížnost. V řízení před Ústavním 

soudem společnost Apotex namítala, že byla rozhodnutím Městského soudu porušena 

především dvě základní ústavní práva, a to právo podnikat dle čl. 26 odst. 1 a právo na 

bezplatnou zdravotní péči dle čl. 31 Listiny. Ústavní soud se nejdříve zabýval oprávněností 

ústavní stížnosti, k čemuž uzavřel, že společnost Apotex jakožto zahraniční právnická osoba se 

„nemůže domáhat ochrany práva na zdraví či práva na rovné postavení žen a mužů“, jelikož 

by tím hájila práva nikoliv svá ale cizích osob, což by odporovalo smyslu institutu ústavní 

stížnosti, a Ústavní soud by musel ústavní stížnost odmítnout z důvodu podání neoprávněnou 

osobu. Nicméně společnost Apotex argumentuje rovněž zásahem do svého práva podnikat, 

proto se Ústavní soud k závěru podle předchozí věty neuchýlil. V předmětné věci tak Ústavní 

soud posuzoval, zda je výklad zákona správních soudů ústavně konformní, resp. zda 

rozhodnutím Městského soudu nedošlo k zásahu do práva společnosti Apotex podnikat, v této 

souvislosti se však rovněž zabýval „námitkami stěžovatelky založenými na právu na zdraví a 

právu na rovné postavení žen a mužů, neboť takové nerovné rozlišování by mohlo vytvářet 

nerovné podmínky hospodářské soutěže“. Dle názoru Ústavního soudu je smyslem čl. 31 Listiny 

pro oblast léčivých přípravků garantovat bezplatnou zdravotní péči reprezentativní skupině 

občanů, a to prostřednictvím poskytování alespoň jednoho plně hrazeného léčivého přípravku. 

A až v situaci, kdy je výchozí požadavek naplněn, lze uvažovat o poskytování částečně 

hrazených léčivých přípravků. V návaznosti na výše uvedené nelze za ústavně konformní závěr 

považovat takový výklad zákona správních soudů, kde by v úhradovém systému existovala 

široká skupina pacientů, pro kterou by plně hrazená zdravotní péče zajištěna nebyla, a to 

z důvodu, že již existuje plně hrazený léčivý přípravek dle přílohy č. 2 zákona o veřejném 

zdravotním pojištění bez ohledu na to, že je určen pro osoby jiného pohlaví k léčbě zcela 

odlišného onemocnění. Takový výklad zákona považuje Ústavní soud za přespříliš 

 
254 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. března 2016, sp. zn. 4 As 292/2015. 



65 
 

formalistický a diskriminační, když odjímá právo na bezplatnou zdravotní péči určité skupině 

pacientů, v tomto případě mužům trpícím karcinomu prostaty. Výklad musí odpovídat 

skutečnému smyslu a podstatě onoho práva na bezplatnou zdravotní péči. S ohledem na výše 

uvedené argumenty Ústavní soud rozhodnutí Městského soudu zrušil.255 

S názorem Ústavního soudu plně souhlasím, avšak je třeba upozornit na to, že 

v předmětném řízení Ústavní soud nepřijal žádné opatření ve smyslu derogace příslušných částí 

zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zároveň však Ústavní soud v předmětném řízení 

vyslovil základní interpretační pravidla, jak přistupovat k obdobným situacím v budoucnu. 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění je nutné vykládat ústavně konformně tak, že při 

stanovení úhrady budou zohledňovány pouze léčivé přípravky terapeuticky zaměnitelné, aby 

nedocházelo k diskriminaci určitých skupin pacientů. Možným řešením, jak se v budoucnu 

takovým případům vyhnout a nespoléhat se jen na to, že Ústav bude postupovat v souladu s 

výkladem Ústavního soudu, je tedy logicky takové nastavení systému úhrad, kde by byl zaručen 

alespoň jeden plně hrazený léčivý přípravek v každé referenční skupině, do kterých jsou léčivé 

přípravky zařazeny dle jejich klinicky prokázané terapeutické zaměnitelnosti, tedy jsou určeny 

k léčbě obdobných nemocí.  

 

4.5 Změna a zrušení úhrady 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje několik variant, prostřednictvím kterých 

může dojít ke změně výše a podmínek úhrady nebo jejímu zrušení. U některých případů se 

jedná o stanovení nižší nebo vyšší úhrady již v řízení o stanovení úhrady, jde tedy o změny 

oproti základní úhrady za ODTD v referenční skupině, jindy se jedná až o následnou změnu 

úhrady po řízení o stanovení úhrady. Popis jednotlivých možností uvádím níže. 

 

4.5.1 Bonifikace a malifikace oproti základní úhradě 

V případě, že žadatel žádá o stanovení úhrady ve výši základní úhrady pro referenční 

skupinu, ve které je léčivý přípravek zařazen, je takový proces poměrně jednoduchý, rychlý a 

předvídatelný.256 Žadatel však může v rámci správního řízení požadovat, aby Ústav léčivému 

přípravku přiznal oproti základní úhradě za ODTD v referenční skupině léčivého přípravku 

 
255 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16. 
256 ŠVIHOVEC, Jan, Jan BULTAS, Pavel ANZENBACHER, Jaroslav CHLÁDEK, Jan PŘÍBORSKÝ, Jiří SLÍVA 

a Martin VOTAVA, ed. Farmakologie. Str. 115. 
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úhradu vyšší (dále jen „bonifikace), k žádosti pak předloží důkazy odůvodňující takovou 

úpravu úhrady. Těmito důkazy se rozumí především komplexní farmakoekonomické hodnocení 

včetně hodnocení nákladové efektivity. Stejně tak může Ústav přiznat úhradu nižší (dále jen 

„malifikace).257 Malifikaci lze provést s ohledem na účinnost a bezpečnost konkrétního 

léčivého přípravku. K bonifikaci lze přistoupit navíc, je-li to ve veřejném zájmu nebo s ohledem 

na součinnost a lékovou formu. Prováděcí vyhláška pro každý bonifikační nebo malifikační 

důvod upravuje jasná pravidla, kdy Ústav o změně základní úhrady rozhodne. S výjimkou 

bonifikace ve veřejném zájmu limituje maximální bonifikaci úhrady, a to ve výši 10 nebo 15 % 

oproti základní úpravě. Bonifikace dle posuzovaných kritérií se sčítají, přičemž výsledná 

úhrada po bonifikaci nesmí být vyšší než 130 % úhrady vypočtené dle základní úhrady.258 

Naopak obdobná limitující pravidla pro malifikaci v právní úpravě nenajdeme. Teoreticky tak 

může v extrémním případě Ústav téměř vyloučit konkrétní léčivý přípravek z úhradového 

systému. 

 

4.5.2 Stanovení jedné další zvýšené úhrady 

Ústav může v rámci řízení o stanovení výše a podmínek úhrad v odůvodněných 

případech stanovit kromě základní úhrady ještě jednu další zvýšenou úhradu. Tento institut 

umožňuje stanovit jednu další zvýšenou úhradu pro specifickou skupinu pacientů, určitou 

terapeutickou indikaci nebo lékovou formu.259 Zvýšená úhrada muže být několikanásobně 

vyšší, než je základní úhrada. 

Jako příklad využití tohoto institutu v praxi uvádím léčivý přípravek Klacid, kód Ústavu 

0053199, pro který Ústav stanovil kromě základní úhrady za ODTD ve výši 81,87 Kč ještě 

jednu další zvýšenou úhradu pro léčbu dětských pacientů ve věku do tří let ve výši 265,28 Kč 

za ODTD.260 

 

4.6 Hloubková a zkrácená revize cen a úhrad 

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů zavedl do systému cenové a úhradové regulace 

nový systém pravidelných revizí nastavených cen a úhrad léčivých přípravků, jehož účelem 

revize je posouzení, zda jsou nastavené ceny a úhrady v souladu s požadavky zákona, nebo 

 
257 Srov. ustanovení § 25 prováděcí vyhlášky. 
258 Srov. ustanovení § 25 až 31 prováděcí vyhlášky. 
259 Srov. ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
260 Srov. rozhodnutí Ústavu ze dne 31. května 2012, sp. zn. SUKLS225685/2009. 
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dosažení úspor prostředků veřejného zdravotního pojištění.261 Znění zákona o veřejném 

zdravotním pojištění účinného od 1. ledna 2008 upravovalo pouze revizi prováděnou Ústavem 

z moci úřední, a to nejméně jednou ročně. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 

z roku 2011 zavedla nový typ revize označovaný jako zkrácená revize a současně prodloužila 

časový interval pro dosavadní typ revize na nejméně tři roky, tuto revizi pak označila jako 

hloubkovou. Novela z roku 2015 prodloužila tento interval až na pět let s odůvodněním, že 

dosavadní tříletý interval „neodpovídá požadavkům na flexibilitu systému. S ohledem na proces 

a jednotlivé atributy, které musí Ústav posoudit, se jako vhodnější jeví nově ustanovit interval 

pětiletý, přičemž mezidobí mezi hloubkovými revizemi bude dostatečně vyplněno mechanismy 

zkrácených revizí.“.262 V současné době tak existuje dvojí typ revize systému maximálních cen 

a úhrad, a to hloubková a zkrácená revize. 

 

4.6.1 Hloubková revize 

 Hloubková revize spočívá v pravidelném (nejméně jednou za 5 let) komplexním 

zhodnocení, zda jsou nastavené ceny a úhrady v souladu s požadavky zákona a klinickou praxí. 

Ústav provádí revizi na základě údajů získaných z vlastní činnosti, ale i od třetích osob. 

Hloubkovou revizi lze vnímat jako institut reflektující neustálý vývoj cen v oblasti léčivých 

přípravků. Revize se zahajuje výhradně z moci úřední a k jejímu zahájení nelze Ústav přinutit. 

Ústav nad rámec zákonné povinnosti předem informuje veřejnost, u jakých skupin 

zaměnitelných léčivých přípravků zahájí v následujícím roce hloubkovou revizi. Je však nutno 

poznamenat, že se jedná o orientační přehled, který se může změnit a nijak Ústav nezavazuje.263 

 Jako příklad uvádím hloubkovou revizi léčivých přípravků zařazených do referenční 

skupiny č. 83/6 – antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, p. o., kdy Ústav 

zvýšil základní úhrady za ODTD pro celou referenční skupinu z 6,5152 Kč264 na 7,3192 Kč.265 

 
261 Srov. ustanovení § 39l odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
262 Srov. zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 200/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
263 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých bude 

zahájena hloubková revize systému úhrad. [online]. [cit. 2019-07-14]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/leciva/previdelna-revize-systemu-uhrad. 
264 Srov. rozhodnutí Ústavu ze dne 16. března 2015, sp. zn. SUKLS100682/2014. 
265 Srov. rozhodnutí Ústavu ze dne 11. července 2019, sp. zn. SUKLS80394/2016.  

http://www.sukl.cz/leciva/previdelna-revize-systemu-uhrad
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Hloubková revize tedy nemusí nutně znamenat snížení výše maximální ceny či úhrady jako je 

tomu u druhého typu revize. 

 

4.6.2 Zkrácená revize 

Zkrácená revize se naopak zahajuje tak, jak je pro správní řízení typické, z moci úřední 

nebo na základě žádosti. Zákon přitom nestanovuje žádný pravidelný interval, ve kterém je 

Ústav povinen zkrácenou revizi provádět z moci úřední. K podání žádosti jsou oprávněny 

pouze zdravotní pojišťovny, což vyplývá již ze samotného účelu provádění zkrácené revize. 

Tím se rozumí předpokládaná úspora prostředků veřejného zdravotního pojištění, a proto nelze 

předpokládat, že by na zahájení zkrácené revize měly zájem i osoby jinak oprávněné k 

návrhu žádosti o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady. Kromě 

předpokládaných úspor zahájí Ústav zkrácené řízení také, pokud zjistí, že došlo k porušení 

písemného ujednání dle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) zákona o veřejném zdravotním pojištění 

za předpokladu, že základní úhrada referenční skupiny byla stanovena ve výši takového 

ujednání. K zahájení zkrácené revize je Ústav rovněž povinen, pokud zjistí, že v některé ze 

skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění není 

žádný léčivý přípravek plně hrazen v souladu s § 15 odst. 5 zákona.266 Poslední způsob, kdy 

může dojít k zahájení zkrácené revize, není uveden spolu s ostatními způsoby upraven v 

ustanovení § 39p zákona. Jde o situaci, kdy dochází k plošnému snížení základní úhrady 

referenční skupiny z důvodu vstupu prvního podobného přípravku do referenční skupiny. 

K takovému snížení dochází na základě zkrácené revize.267 

Zkrácené revize ušetří zdravotním pojišťovnám ročně stovky miliónů korun. Jako 

příklad uvádím zkrácenou revizi léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny č. 70/2, 

kde došlo ke snížení základní úhrady za ODTD z 644,7242268 Kč na 354,8597 Kč269. Úsporu 

z provedené revize odhaduje Ústav na 1,4 mld. Kč za rok, jedná se tak o jednu z největších 

úspor v historii revizního systému.270  

 

 
266 Srov. ustanovení § 39p zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
267 Srov. ustanovení § 39c odst. 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
268 Srov. rozhodnutí Ústavu ze dne 19. října 2015, sp. zn. SUKLS157691/2013. 
269 Srov. rozhodnutí Ústavu ze dne 23. května 2019, sp. zn. SUKLS256885/2017. 
270 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tisková zpráva k činnosti Ústavu s názvem Dostupnější léčba díky reviznímu 

řízení, které uspoří až miliardu korun. [online]. [cit. 2019-07-14]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/sukl/dostupnejsi-lecba-diky-reviznimu-rizeni-ktere-uspori-az. 

http://www.sukl.cz/sukl/dostupnejsi-lecba-diky-reviznimu-rizeni-ktere-uspori-az
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4.6.3 Úhradová soutěž 

Dalším institutem, na základě kterého může dojít ke stanovení výše základní úhrady 

odlišným způsobem než popsaným v kapitole 4.4 Správní řízení o stanovení výše a podmínek 

úhrady léčivého přípravku, je úhradová soutěž o nejnižší úhradu. Úhradovou soutěž lze popsat 

jako elektronickou aukci, ve které držitelé rozhodnutí o registraci podávají nabídku nejnižších 

úhrad za ODTD konkrétních léčivých přípravků.271 Účelem úhradové soutěže je zajistit plnou 

úhradu hrazených léčivých přípravků a současně docílit úspor prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. Úhradová soutěž se týká jen té léčivé látky a lékové formy, ve kterých 

existují léčivého přípravky od nejméně třech držitelů rozhodnutí o registraci. Z tohoto pravidla 

logicky vyplývá, že úhradová soutěž nemůže proběhnout u originálních léčivých přípravků, 

které jsou stále chráněny patentem a na trhu se tak nemohou vyskytovat léčivé přípravky se 

stejnou léčivou látkou. Institut úhradové soutěže se však v praxi téměř nevyužívá.272 

Úhradovou soutěž Ústav zahajuje výhradně na základě žádosti zdravotní pojišťovny. 

Žádost musí obsahovat kromě označení konkrétní léčivé látky a lékové formy, pro které se 

vypsání úhradové soutěže žádá, také souhlasné vyjádření Ministerstva zdravotnictví s podáním 

žádosti. Do 30 dnů ode dne podání žádosti, oznámí Ústav zahájení úhradové soutěže ve 

Věstníku Ústavu, ten je dostupný na internetových stránkách Ústavu. Oznámení Ústavu 

obsahuje identifikaci léčivé látky a lékové formy, pro kterou je úhradová soutěž vypsaná, počet 

distribuovaných ODTD na českém trhu za 18 měsíců předcházejících úhradové soutěži, 

podmínky pro účast v úhradové soutěži a lhůtu pro potenciální účastníky k přihlášení se do 

úhradové soutěže. Úhradové soutěže se mohou účastnit pouze držitelé rozhodnutí o registraci 

léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku v lékové formě uvedené ve výše zmíněné žádosti, 

kteří se současně v písemném prohlášení zavážou v případě výhry dodávat léčivé přípravky na 

český trh „za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro 

konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti takového 

rozhodnutí a v rozsahu minimálně poloviny spotřeby obvyklých denních terapeutických dávek 

v dané léčivé látce a lékové formě, distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců 

předcházejících zahájení úhradové soutěže.“273 Následně Ústav v přiměřené lhůtě, nejpozději 

však sedm dnů předem, oznámí datum a přesný čas uskutečnění elektronické aukce, v oznámení 

dále uvede mj. zahajovací aukční hodnotu. Tou se rozumí dosavadní platná základní úhrada za 

ODTD pro konkrétní léčivou látku a lékovou formu. Během elektronické akce navrhují držitelé 

 
271 Srov. ustanovení § 39e zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
272 Dle informací z Věstníků Ústavu byla k 1. červenci 2019 poslední úhradová soutěž zahájena 18. října 2011. 
273 Srov. ustanovení § 39e odst. 6 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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rozhodnutí o registraci prostřednictvím elektronických nástrojů výši úhrady a Ústav je o 

aktuální nejnižší nabídce úhrady v průběhu elektronické aukce neustále informuje. Ústav může 

úhradovou soutěž zastavit, a to pokud se soutěže účastní méně než dva účastníci nebo pokud 

není výsledná nejnižší nabídka nižší alespoň o 2 % v porovnání se zahajovací aukční hodnotou. 

Jestliže k zastavení úhradové soutěže podle předchozí věty nedojde, vydá Ústav do sedmi dnů 

po ukončení elektronické aukce rozhodnutí o vítězné, resp. nejnižší nabídce spolu s jejím 

podatelem a identifikaci léčivého přípravku, jehož se vítězná nabídka týkala. V tomto 

rozhodnutí uloží Ústav výherci povinnost dodávat vítězný léčivý přípravek způsobem, jakým 

se zavázal v písemném prohlášení. Tímto způsobem je po dobu 18 měsíců od vykonatelnosti 

rozhodnutí zajištěna plná úhrada vítězného léčivého přípravku. Po uplynutí odvolací lhůty 

nabývá rozhodnutí právní moci. Vykonatelné je prvního dne pátého kalendářního měsíce 

následujícího po nabytí jeho právní moci.274  

Na základě rozhodnutí v úhradové soutěži však ještě nedochází ke změně úhrady. 

K tomu dojde až rozhodnutím Ústavu ve správním řízení zahájeném do 10 dnů od nabytí právní 

moci rozhodnutí vydané v úhradové soutěži. Na základě tohoto rozhodnutí změní, resp. sníží 

výši úhrady vítězného léčivého přípravku dle výsledku úhradové soutěže a výši úhrady 

ostatních léčivých přípravků se stejnou léčivou látkou a lékovou formou na hodnotu rovnající 

se 75 % výše nové úhrady vítězného léčivého přípravku. Změna výše úhrady u těchto léčivých 

přípravků je účinná po dobu platnosti závazku, porušení takového závazku nebo do zproštění 

povinnosti závazek plnit. Podmínky úhrady nejsou tímto řízením dotčeny.275 Při porušení 

závazku dodávat léčivý přípravek dle podmínek úhradové soutěže může Ústav udělit držiteli 

rozhodnutí o registraci pokutu až do 100 mil. Kč.276 

 

4.6.4 Zrušení výše a podmínek úhrady 

 Podobně jako může Ústav zrušit maximální cenu, je rovněž oprávněn v rámci správního 

řízení zrušit léčivému přípravku již přiznanou úhradu. V porovnání se zrušením maximální ceny 

rozšiřuje zákon o veřejném zdravotním pojištění okruh osob oprávněných k podání žádosti o 

zrušení úhrady o zdravotní pojišťovny. V rámci řízení Ústav posuzuje, zda zrušení výše a 

podmínek úhrady není v rozporu se zájmem na zabezpečení dostupnosti účinné a bezpečné 

zdravotní péče, resp. zda je daný léčivý přípravek nahraditelný jinou alternativou. Pokud by 

 
274 Srov. ustanovení §39e zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
275 Srov. ustanovení §39e zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
276 Srov. ustanovení § 39q odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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tomu tak nebylo, úhradu by zrušit nemohl. Ústav může ke zrušení úhrady přistoupit, pokud je 

výše uvedená podmínka splněna a je naplněn některý ze zákonných důvodů, tedy především 

pokud není daný léčivý přípravek vhodný k použití v klinické praxi nebo současná výše a 

podmínky úhrady nejsou stanoveny v souladu se zákonem a nápravu nelze sjednat jinak. 

Rozhodnutí může mít nicméně i sankční povahu.277 

 

4.7 Stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady prvních podobných léčivých 

přípravků v referenční skupině 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje podobný léčivý přípravek jako léčivý 

přípravek, u kterého je léčivá látka shodná s hrazeným léčivým přípravkem a zároveň má 

shodnou nebo obdobnou lékovou formu a jsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné. První 

podobný přípravek je pak ten výše uvedený podobný přípravek, pro který je podána žádost o 

stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady jako první v pořadí.278  

Pořadí, ve kterém je žádost podána, má totiž zásadní vliv na stanovení výše maximální 

ceny a úhrady léčivých přípravků zařazených ve stejné referenční skupině. V případě vstupu 

generika jako prvního podobného přípravku v referenční skupině do systému cen a úhrad a 

pokud jsou pro tento postup splněny podmínky dle § 39a odst. 3 a 39b odst. 5, stanoví Ústav ve 

správním řízení výši maximální ceny a výši a podmínky úhrady podle výše maximální ceny a 

výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je předmětný lék podobný. Takto 

stanovenou maximální cenu a úhradu Ústav sníží o 40 %. Tím však proces nekončí. Neprodleně 

po tom, co rozhodnutí nabyde právní moci, zahájí Ústav pro danou referenční skupinu 

zkrácenou revizi, na základě které sníží základní úhradu za ODTD o 32 % pro celou referenční 

skupinu. Výše úhrady se tedy do nabytí vykonatelnosti rozhodnutí ve zkrácené revizi řídí 

individuálními rozhodnutími pro každý léčivý přípravek.279 

Z výše uvedeného vyplývá, že snížení výše maximální ceny postihuje pouze první 

podobný léčivý přípravek, zatímco výše úhrady se v důsledku vstupu prvního podobného 

léčivého přípravku sníží pro všechny léčivé přípravky v referenční skupině, do které je nově 

vstupující léčivý přípravek zařazen. Pro objasnění výše uvedeného postupu uvádím vzorový 

výpočet. Pro lepší srozumitelnost předpokládejme, že oba léčivé přípravky mají stejnou cenu. 

 
277 Srov. ustanovení § 39j zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
278 Srov. ustanovení § 39b odst. 4 zákona veřejném zdravotním pojištění. 
279 Srov. ustanovení § 39a a 39b zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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Tabulka č. 2: První fáze – Vstup generika do systému cen a úhrad jako prvního podobného 

léčivého přípravku v referenční skupině 1/1 

Referenční 

skupina 

Léčivý 

přípravek 

Léčivá látka Typ 

registrace 

Maximální 

cena 

Úhrada/ODTD 

1/1 A XY originální 100 Kč 60 Kč 

1/1 B XY 1. generikum nestanoveno nestanoveno 

  

 

Tabulka č. 3: Druhá fáze – Ústav vydá rozhodnutí o stanovení výše maximální ceny a úhrady 

dle výše v referenční skupině a hodnoty snížil o 40 %.  

Referenční 

skupina 

Léčivý 

přípravek 

Léčivá látka Typ 

registrace 

Maximální 

cena 

Úhrada/ODTD 

1/1 A XY originální 100 Kč 60 Kč 

1/1 B XY 1. generikum 60 Kč 36 Kč 

 

 

Tabulka č. 4: Třetí fáze – Ústav po nabytí právní moci rozhodnutí neprodleně zahájí zkrácenou 

revizi, na základě které sníží základní úhradu na ODTD o 32 % pro celou referenční skupinu. 

Referenční 

skupina 

Léčivý 

přípravek 

Léčivá látka Typ 

registrace 

Maximální 

cena 

Úhrada/ODTD 

1/1 A XY originální 100 Kč 40,8 Kč 

1/1 B XY 1. generikum 60 Kč 40,8 Kč 

 

Pro druhý a jakýkoli další podobný přípravek se výše maximální ceny nesnižuje a výše 

úhrady se stanoví na základě výsledku zkrácené revize případně dle poslední hloubkové nebo 

zkrácené revize.280 Obdobným způsobem se postupuje u biosimilars s rozdílem 

procentuálních hodnot, o které se výše maximální ceny a úhrady snižuje.   

 
280 Srov. ustanovení § 39c odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat problematiku současného procesu stanovení, změny a 

zrušení cen a úhrad léčivých přípravků, a to i ve vztahu k právní úpravě před rokem 2008, uvést 

příklady z praxe a odkazy na příslušná rozhodnutí Ústavu, správních soudů či Ústavního soudu, 

vyložit jednotlivé právní instituty týkající se této oblasti a popsat činnosti správních orgánů 

v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků. 

V první části práce jsem se věnoval interpretaci pojmů, jejichž znalost je východiskem 

pro porozumění smyslu a účelu systému cenové a úhradové regulace. V této části jsou 

vysvětleny mj. pojmy, které jsou obsaženy již v samotném názvu této práce, a to regulace, cena, 

úhrada a léčivý přípravek. Dále jsem vymezil jednotlivé druhy správních aktů a jejich 

charakteristické znaky a v neposlední řadě jsem představil Ministerstvo zdravotnictví a Státní 

ústav pro kontrolu léčiv jakožto dva klíčové správní úřady vykonávající působnost v oblasti 

léčivých přípravků. 

Druhá část je zaměřena na právní úpravu cenové a úhradové regulace do konce roku 

2007. Uvedl jsem jednotlivé kroky, kterými musel v této době léčivý přípravek vstupující na 

trh projít, ale vzhledem k tématu této práce jsem se podrobněji zabýval dvěma z celkově čtyř 

kroků. V této souvislosti jsem popsal, jakým způsobem a kým byla regulace cen a úhrad 

uplatňována a o jakou formu správní činnosti se ze strany Ministerstva financí a Ministerstva 

zdravotnictví jednalo. Zaměřil jsem se na povahu cenových výměrů Ministerstva financí a 

lékové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kde jsem dospěl k závěru, že byť formálně naplňují 

znaky právního předpisu, z materiálního hlediska se jedná o konkrétní správní akty, resp. 

rozhodnutí, viz str. 26-27 a 29. U cenových výměrů jsem však k tomuto závěru dospěl pouze u 

jednoho z celkově tří druhů, které Ministerstvo financí v té době vydávalo, zbylé cenové 

výměry naplňovaly znaky právního předpisu, a to jak z formální, tak z materiální stránky. 

V návaznosti na to jsem poukázal na nedostatky tehdejší úpravy spočívající především 

v absenci opravných prostředků proti rozhodnutí o úhradě a obecně nedostatku transparentnosti 

procesu v obou regulačních systémech. Dále jsem popsal dopad vstupu České republiky do EU 

pro tuto oblast a rozebral klíčový nález Ústavního soudu derogující dosavadní systém úhradové 

regulace, a na něj navazující novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, jež zcela změnila 

tehdejší systém stanovení cen a úhrad léčivých přípravků. 

Třetí část je zaměřená již na současnou právní úpravu cenové regulace léčivých 

přípravků. Nejprve jsou vymezeny cenově regulované léčivé přípravky, působnost správních 
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úřadů v této oblasti a jaké způsoby cenové regulace se uplatňují. Poté jsem se již zabýval pouze 

léčivými přípravkami, jejichž cena je stanovena ve správním řízení a deskripcí průběhu 

takového řízení. Teoretický popis právní úpravy je doplněn o řadu příkladů z praxe. V této 

souvislosti jsem se zabýval i právní úpravou účastenství ve správním řízení dle zákona o 

veřejném zdravotním pojištění z hlediska aplikovatelnosti obecné právní úpravy účastenství ve 

správním řádu. V této otázce jsem dospěl s poukázáním na judikaturu Nejvyššího správního 

soudu k závěru, že zákon o veřejném zdravotním pojištění vyjmenovává účastníky správního 

řízení taxativně a správní řád se neaplikuje, viz str. 43-44. V rámci této části jsem se zabýval 

rovněž způsoby procesní obrany účastníka řízení proti rozhodnutí Ústavu, resp. možnostmi 

podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví a žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ke 

správnímu soudu. U druhé ze zmíněných možností jsem se na str. 52-53 blíže zaměřil na rozsah 

okruhu osob oprávněných k podání žaloby a popsal judikaturní vývoj Nejvyššího správního 

soudu k této problematice. Jelikož jsou možnosti procesní obrany upraveny pro úhradovou 

regulaci totožně, v dalších částech práce jsem se jimi dále nezabýval. Součástí této části je 

kapitola 3.1 zabývající se analýzou obchodní přirážky jakožto jedné ze složek konečné ceny 

léku, v níž jsem došel k závěru, že právní úprava v této oblasti je nedostačující, jelikož může 

při prodeji léčivých přípravků dojít k značnému znevýhodnění lékáren jakožto posledního 

článku distribučního řetězce. Současně jsem uvedl možnou změnu de lege ferenda pro tuto 

oblast.  

Čtvrtá část se týká druhého ústředního tématu této práce, a tím je aktuální právní úprava 

úhradové regulace. Shodně s předchozí částí jsem nejdříve označil hrazené léčivé přípravky a 

dále se pak věnoval rozboru správního řízení, ve kterém se o výši a podmínkách úhrady 

rozhoduje. V podkapitole 4.4.2 jsem poukázal na situaci, kdy v praxi nemusí být zaručeno 

právo na bezplatnou zdravotní péči všem občanům jakožto jedno ze základních lidských práv 

a hlavních cílů systému veřejného zdravotního pojištění. V této souvislosti jsem uvedl 

relevantní judikaturu správních soudů a Ústavního soudu řešící danou problematiku a naznačil 

možné legislativní řešení. Následně jsem se věnoval jednotlivým možnostem modifikace 

stanovené výše a podmínek úhrady a na závěr představil proces stanovení maximální ceny a 

úhrady generických léčivých přípravků a biosimilars.  

K současné právní úpravě cenové a úhradové regulace léčivých přípravků lze uzavřít, 

že v porovnání s právní úpravou účinnou před rokem 2008 jednoznačně došlo k pozitivním 

změnám. Stanovení ceny a úhrady probíhá v rámci správního řízení vedeného u Ústavu, je 

dostatečně transparentní a je vedeno za účelem vydání správného a spravedlivého rozhodnutí 
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opřeného o objektivní a předem známá kritéria. Pokud má účastník za to, že rozhodnutí Ústavu 

je nesprávné či nezákonné, může se bránit proti takovému rozhodnutí opravným prostředkem, 

případně v rámci správního soudnictví nebo u Ústavního soudu. Tímto je zaručeno právo 

účastníků řízení na soudní a jinou právní ochranu. K oné průhlednosti celého procesu značně 

přispívá i skutečnost, že veškerá správní řízení vedená u Ústavu jsou veřejně dohledatelná na 

jeho internetových stránkách. Při hodnocení současné právní úpravy nemohu opomenout 

samotné paragrafové znění právních předpisů upravujících tuto oblast, zejména pak zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. Rozdělení šesté části předmětného zákona působí 

nesystematicky, když je jeden institut, např. zkrácená revize, upraven napříč několika paragrafy 

šesté části zákona. Zákon rovněž ve většině případů upravuje dílčí instituty cenové a úhradové 

regulace společně. Tím je sice dosaženo toho, že není právní úprava obsáhlá co do počtu 

ustanovení, nicméně takové uspořádání jen znepřehledňuje již tak komplikovaný systém cen a 

úhrad. Z tohoto důvodu považuji za vhodnější upravit šestou část zákona o veřejném 

zdravotním pojištění tak, aby obsahovala samostatné oddíly pro úhradovou a cenovou regulaci. 

Domnívám se, že by tím bylo dosaženo lepší přehlednosti právní úpravy a srozumitelnosti 

průběhu celého správního řízení v oblasti regulace cen a úhrad léčivých přípravků. 
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Regulace cen a úhrad léčivých přípravků 

Abstrakt 

Léčivé přípravky jsou v zásadě součástí každého lidského života. Z toho důvodu je 

žádoucí zajistit, aby byly na trhu nabízeny za spravedlivou a dostupnou cenu, a to právě 

prostřednictvím cenové a úhradové regulace. Tato diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat, 

jakým způsobem se regulace cen a úhrad uplatňuje u humánních léčivých přípravků při 

poskytování ambulantní zdravotní péče, o jejichž ceně a úhradě rozhoduje Státní ústav pro 

kontrolu léčiv v rámci správního řízení. Za účelem splnění tohoto cíle je práce rozdělena do 

čtyř částí.  

V první části jsou definovány základní pojmy potřebné k pochopení smyslu a účelu 

systému cenové a úhradové regulace, jako např. léčivý přípravek, cena nebo úhrada. Dále je 

tato část věnována druhům správních aktů vyskytujících se v oblasti cenové a úhradové 

regulace a představení Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv jakožto 

nejvýznamnějších správních úřadů působících v této oblasti. Druhá část rozebírá právní úpravu 

účinnou do 31. prosince 2007. Blíže jsou analyzovány formy správní činnosti tehdy vykonávané 

Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí, přičemž jsou využity poznatky o 

správních aktech z první části. Součástí druhé části je rovněž rozbor vlivu práva Evropské Unie 

na tuto oblast, zejména pak transparenční směrnice, klíčového nálezu Ústavního soudu, který 

zrušil v té doby účinnou právní úpravu úhradové regulace, a zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, jenž zavedl zcela nový systém cen a úhrad. Třetí a čtvrtá část této práce je zaměřena 

již současné právní úpravě procesu stanovení cen a úhrad léčivých přípravků ve správním řízení 

a také jejich změn či zrušení. Tyto části jsou rovněž věnovány otázkám účastenství v daných 

správních řízeních, aktivní legitimaci účastníků řízení k soudnímu přezkumu nebo problematice 

poskytování bezplatné zdravotní péče. 

 

Klíčová slova:  

cena, úhrada, regulace, léčivý přípravek, veřejné zdravotní pojištění 

  



 

Regulation of prices and reimbursement of medicinal products 

Abstract 

Medicinal products are essentially part of every human life. It is therefore desirable to 

ensure that they are offered on the market at a fair and affordable price, precisely through price 

and reimbursement regulation. The aim of this diploma thesis is to analyse how the regulation 

of prices and reimbursements applies to human medicinal products in the provision of 

outpatient health care, the price and reimbursement of which is decided by the State Institute 

for Drug Control in administrative proceedings. In order to achieve this goal, the thesis is 

divided into four parts. 

The first part defines the basic concepts needed understand the meaning and purpose of 

the system of price and reimbursement regulation, such as a medicinal product, price or 

reimbursement. Furthermore, this part is devoted to the types of administrative acts occurring 

in the field of price and reimbursement regulation and introduces the Ministry of Health and 

the State Institute for Drug Control as the most important administrative authorities operating 

in this field. The second part analyses the legislation effective until 31st December 2007. The 

forms of administrative activity then performed by the Ministry of Health and the Ministry of 

Finance are analysed in more detail, using the knowledge of administrative acts from the first 

part. The second part also analyses the impact of European Union law in this field, in particular 

the Transparency Directive, the key judgement of the Constitutional Court, which repealed the 

effective regulation of reimbursement regulation at that time, and the Act on the Stabilization 

of Public Budgets, which introduced a completely new system of pricing and reimbursement. 

The third and fourth part of this thesis is focused on the current legal regulation of the process 

of pricing and reimbursement of medicinal products in administrative proceedings, as well as 

their changes or cancellation. These parts also deal with issues of participation in these 

administrative proceedings, the locus standi of the parties to judicial review, or the issue of 

providing free healthcare. 
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