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Posudek oponenta na diplomovou práci 
 

 

Název diplomové práce:  Regulace cen a úhrad léčivých přípravků 

 

Diplomantka:   Tomáš Hric 

 

Vedoucí:   JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

 

Oponent:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.  

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je obtížné a aktuální. Správně-právní základ se v něm prolíná s významnými 

ústavně-právními a evropsko-právními souvislostmi. Věcný základ je pak ekonomický, 

předpokládá však nutné související znalosti v oborech farmacie a medicíny. Autor prokázal 

schopnost se v této spleti rovin nejen dobře zorientovat, ale také ji přitažlivě a vcelku i 

srozumitelně podat.  

 

K systematice práce: 

 

Práce má necelých 75 stran vlastního textu. Má logickou systematiku. Po Úvodu následuje 

obecná „přípravná“ kapitola 1 „Základní pojmy regulace cen a úhrad léčivých přípravků“. 

Zde autor – jako ostatně i v názvu – správně a jasně rozlišuje cenovou regulaci a úhradovou 

regulaci, což se v některých diplomových pracích nevhodně směšuje. V kapitole 2 

„Historický vývoj regulace cen a úhrad léčivých přípravků v České republice“ vysvětluje 

zákonnou (právní) úpravu před stěžejním nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/05 a po 

tomto nálezu, respektive před vstupem do Evropské unie, potažmo před závazností tzv. 

transparenční směrnice 89/105/EHS a po ní. Jádro práce pak představují stěžejní kapitoly 3 

„Cenová regulace léčivých přípravků“ a 4 „Úhradová regulace léčivých přípravků“. 

V Závěru autor shrnuje svá zjištění a syntetizuje smysluplná doporučení de lege ferenda. 

  

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je po obsahové stránce zdařilá. 

 

Konkrétně: 

 

Ke str. 13: Chybička v adjektivu „provádějící“. Správně: „prováděcí“ právní předpis. 

 

Ke str. 23: Podle mého názoru je v poznámce pod čarou č. 98 omylem citován jiný (chybný) 

nález Ústavního soudu. Podle mne má být správně citován nález sp. zn. Pl. ÚS 36/05, v němž 

právě Ústavní soud rozlišil „čtyři různé kroky“ „v systému regulace trhu s léčivými 

přípravky“ (viz bod 37 cit. nálezu). 
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K oddílu 2.1.2.: Autor rozebírá zákonnou úpravu cenové regulace do roku 2007. Ale kromě 

obecného odkazu na zákon o cenách (č. 526/1990 Sb.) a navazující kompetenční zákon 

č. 265/1991 Sb. v textu své práce průběžně neodkazuje na příslušná zákonná ustanovení. 

Čtenář tak neví, zda či o která zákonná ustanovení se vlastně ve svém výkladu opírá. 

 

Ke str. 25-26: Autor zde popisuje – „v souvislosti s alespoň částečnou implementací 

transparenční směrnice“ 89/105/EHS – nový procesněprávní režim, v rámci kterého 

Ministerstvo financí začalo rozhodovat o maximální ceně léčivých přípravků. Podstatou 

tohoto nového procesněprávního režimu je rozhodování Ministerstva financí na návrh s tím, 

že rozhodnutí Ministerstva financí o nesouhlasu s navrženou maximální cenou mohl 

navrhovatel napadnout rozkladem k ministrovi. Autor však neodkazuje na příslušnou 

zákonnou úpravu. V zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, žádná taková není. A není ani 

v kompetenčním zákoně č. 265/1991 Sb. Autor měl zjevně na mysli úpravu v transparenční 

směrnici 89/105/EHS. Ale ta nebyla (není) přímo použitelná a vyžaduje transpozici. Byla 

v době, k níž autor váže svůj výklad, tj. před rokem 2007, vůbec transponována do českých 

zákonů? 

 

Ke str. 36. Autor se zde nevyjadřuje příliš srozumitelně: „Ministerstvo zdravotnictví uplatňuje 

cenovou regulaci především prostřednictvím vydávání cenových rozhodnutí dle zákona o 

cenách, resp. předpisů a cenových rozhodnutí.“ Výklad (by) měl z důvodu srozumitelnosti 

více vázat na platnou zákonnou úpravu, přesněji řečeno používat pojmy platné zákonné 

úpravy a více na ni v průběhu textu odkazovat, citovat ji.  V daném ohledu pak měl 

srozumitelněji vysvětlit tři aspekty. Za prvé, že klíčové ustanovení § 10 odst. 1 zákona o 

cenách používá pojem „cenové rozhodnutí“ o zařazení zboží do seznamu cen s regulovanými 

cenami). Za druhé, že tento (nepříliš vhodný) pojem zahrnuje i tzv. cenové předpisy, tj. 

normativní správní akty svého druhu. A za třetí, že regulace stanovením maximální ceny má 

naopak formu (klasického) rozhodnutí a je upravena v § 39a odst. 1 ve spojitosti na § 39b 

odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tyto důležité aspekty nejsou v práci jasně 

vysvětleny, takže neinformovaný čtenář se ve výkladu ztrácí. 

 

Ke str. 43: Autor se nevyjádřil zcela přesně o zahájení řízení z moci úřední podle § 144 

odst. 2 správního řádu: „Řízení z moci úřední se ohlašuje ve veřejné vyhlášce, přičemž je 

zahájeno po uplynutí lhůty v ní stanovené.“ Jak by to mělo být přesně? Též s odkazem na § 46 

odst. 1 správního řádu. 

 

Ke str. 43-44: Autor rozebírá zajímavou kauzu týkající se vymezení okruhu účastníků 

správního řízení o stanovení maximální ceny léčivého přípravku podle § 39g odst. 1 zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. Její rozsah a vztah k obecné definici účastníků správního 

řízení podle § 27 správního řádu posuzoval Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku sp. zn. 

1 As 257/2014. NSS zde dospěl k závěru, že v řízení o stanovení maximální ceny generika 

Montelukast Teva není účastníkem držitel rozhodnutí o registraci originálního 

(a konkurenčního) léčivého přípravu Singulair, kterému v příslušné době ještě trvala 

patentová ochrana. Neví autor, zda držitel originálního léčivého přípravku podal ve věci 

ústavní stížnost pro porušení svého práva na spravedlivý (správní) proces podle čl. 36 odst. 1 

a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod? Popřípadě zda ve věci nakonec podal 

správní žalobu neúčastníka na základě § 65 odst. 1 soudního řádu správního? Viz též 

navazující výklad na str. 52-54. 

 

K oddílu 4.4.2.: Velmi zajímavý výklad konstrukčního problému současné úpravy úhradové 

regulace, který spočívá v tom, že skupina léčivých přípravků „se stejnou léčivou látkou“ 
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neznamená totéž, co skupina „terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků“. Autor 

vysvětluje: „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 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.“ (str. 62) Autor tento odborně komplikovaný problém srozumitelně 

vysvětlil na podkladu kauzy léčivého přípravku Apo-flutamide proti karcinomu prostaty, která 

byla řešena v dramatickém řetězci soudních sporů před Městským soudem v Praze, Nejvyšším 

správním soudem (sp. zn. 4 As 292/2015) a Ústavním soudem (sp. zn. III. ÚS 2332/16), a to 

nakonec s dobrým koncem pro ochranu základního práva na bezplatnou zdravotní péči na 

základě veřejného zdravotního pojištění podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod. 

 

K Závěru: Souhlasím s doporučením de lege ferenda: „… považuji za vhodnější upravit 

šestou část zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, aby obsahovala samostatné oddíly 

pro úhradovou a cenovou regulaci.“ (str. 75) Současná procesněprávní úprava, která směšuje 

cenovou a úhradovou regulaci, je zmatená a pro adresáty nepřehledná. 

 

K formální stránce: 

 

Autor se vyjadřuje vcelku jasně a srozumitelně. Jen tu a tam používá komplikovaná souvětí, 

např. na str. 43-44: „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 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.“ Je vhodnější taková souvětí rozdělit do samostatných kratších vět. 

 

K práci s prameny: 

 

Autor zpracoval dostatečný okruh literárních i judikaturních pramenů, z nichž si dovedl 

vybrat to, co je pro jeho práci podstatné. Citace jsou přesné a poctivé. 

 

Závěrem: 

 

Práce jako celek splňuje všechny požadavky stanovené pro diplomové práce. Prosím autora, 

aby se při obhajobě pokusil odpovědět na mé připomínky výše. 

 

II. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a - s výhradou průběhu obhajoby – ji předběžně 

navrhuji klasifikovat známkou „výborně“. 

 

 

V Praze dne 18.9.2019 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK 


