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Abstrakt 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra sociální a klinické farmacie 

Autor   Mgr. Martina Přecechtělová 

Školitel  PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. 

Název rigorózní práce Nedostupnost léčivých přípravků v České republice 

Úvod: Nedostupnost léčiv je fenomén, který se netýká pouze České republiky, ale v posledních 

letech se stává velkým celosvětovým problémem napříč všemi kontinenty. Neexistuje jeden 

faktor, na který by se komplexně dala svést tato problematika, nýbrž faktorů několik, které se 

více či méně ovlivňují navzájem. Ve své práci se budu zabývat několika faktory, ať už přes 

samotné problémy ve výrobě léčivých látek, problémy s registrací a distribucí na český trh, 

nebo v posledních pár měsících velmi diskutované redistribuci léčivých přípravků. Budu se také 

snažit srovnat počet esenciálních léčiv dle Světové zdravotnické organizace (WHO) a jejich 

reálným výskytem/nedostatkem na českém trhu.  

Cíle: Cílem teoretické části této rigorózní práce byla analýza problematiky nedostupnosti 

léčivých přípravků a souhrn nejvýznamnějších problémů týkající se tohoto tématu. Cílem 

praktické části byla analýza dostupnosti jednotlivých skupin léčivých přípravků v České 

republice. 

Metodika: Použitá data byla získána analýzou dostupnosti léčivých přípravků uváděného na 

stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv za období 16. 6. – 7. 11. 2019 a byla srovnávána se 

seznamem esenciálních léčiv uváděného na stránkách WHO vydaných v dubnu 2019  

(The Selection and Use of Essential Medicines, Report Of The WHO Expert Committee, 2019).  

Výsledky: Z výsledku analýzy vyplývá, že největším nedostatkem v České republice pro základní 

léčivé přípravky trpí skupina ATC – P – antiparazitika, insekticidy a repelenty a druhou 

nejpostiženější skupinou je skupina D – dermatologika. Naopak nejméně postiženou skupinou 

je N – nervový systém. 

Klíčová slova: esenciální léčiva, nedostupnost léčivých přípravků, Česká republika  
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Abstract 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Social and Clinical Pharmacy 

Author  Mgr. Martina Přecechtělová 

Supervisor  PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. 

Title of rigorosum thesis Medicines shortages in the Czech Republic 

Introduction: Medicines shortages are a phenomenon, which is not affect just the Czech 

Republic but it has become a complex global problem across all continents. There is no one 

factor that can be comprehensively confused about this issue, but several factors, that more or 

less influence each other. In my work, I will address several factors from the problems of 

manufacture active substances, registrations problems and distribution for Czech market to 

redistributions of medicines, which is discussed topic in these days. I will try to compare 

numbers of essentials medicines as defined in the World Health Organisation (WHO) and their 

real presence/deficit in the Czech market. 

Objectives: The aim of the theoretical part of this rigorous thesis was to analyze the issue of 

unavailability of medicinal products and to summarize the most significant problems related to 

this topic. The aim of the practical part was to analyze the availability of individual groups of 

medicinal products in the Czech Republic. 

Methods: The data used were obtained by analyzing the availability of medicines presented on 

the website of the State Institute for Drug Control for the period 16 June – 7 November 2019 

and was compared with the list of essential drugs presented on the WHO website published in 

April 2019 (The Selection and Use of Essential Medicines, Report of the WHO Expert 

Committee, 2019). 

Results: The results of the analysis show that the group ATC – P – antiparasitics, insecticides 

and repellents suffers from the biggest deficiency in the Czech Republic for basic medicines 

and the group D – dermatologics is the second most affected group. On the contrary, the least 

affected group is the N – nervous system. 

Key words: essential drugs, medicines shortages, Czech Republic 
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Seznam zkratek 
IA, IAIN, IB typ registrační změny 

II  typ registrační změny 

API   active pharmaceutical ingredient – účinná látka 

ATC   anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv 

ATD   anti-tampering device – prostředek k ověření manipulace s obalem 

Brexit  odchod Velké Británie z Evropské unie 

CMDh  Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised procedures human  

DTP   direct to pharmacy – model přímé distribuce 

EHP   Evropský hospodářský prostor 

EMA  European Medicines Agency – Evropská agentura pro léčivé přípravky 

EU    Evropská unie 

EURD list   The European Union reference dates list 

FDA   Food and Drug Administration – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (USA) 

FMD  Falsified Medicines Directive – Směrnice Evropského Parlamentu  2011/62/EU, o 

padělaných léčivých přípravcích 

IVLP  individuálně vyráběný léčivý přípravek 

LP   léčivý přípravek 

MAH  marketing authorization holder – držitel rozhodnutí o registraci 

MZ   Ministerstvo zdravotnictví 

NMDA  N-nitrosodimethylamin 

PGEU  Pharmaceutical Group of the European Union – Svaz lékárníků Evropské unie 

PIL   příbalová informace 

PRAC  Pharmacovigilance Risk Assessment Comittees – farmakovigilanční výbor 

PSUR  Periodic Safety Update Report – periodicky aktualizované zprávy o bezpečnosti 

PSUSA  Periodic Safety Update Single Assessment – jednotné hodnocení pravidelně 

aktualizovaných zpráv o bezpečnosti 

Q3   třetí kvartál roku 

SDP   správná distribuční praxe 
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SFEU  Smlouva o fungování Evropské unie 

SmPC souhrn údajů o přípravku 

SÚKL   Státní ústav pro kontrolu léčiv 

SVP (GMP)   správná výrobní praxe (good manufacturing practice) 

WHO  World Health Organization – Světová zdravotnická organizace 

ZoL  Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
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Definice pojmů  

Léčiva – jsou léčivé přípravky nebo léčivé látky.[1]  

Léčivý přípravek (LP) – 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.[1] 

Léčivá látka – se rozumí jakákoliv látka nebo směs látek určená k použití při výrobě nebo 

přípravě léčivého přípravku, která se po použití při této výrobě nebo přípravě stane účinnou 

složkou léčivého přípravku určenou k vyvinutí farmakologického, imunologického nebo 

metabolického účinku za účelem obnovy, úpravy nebo ovlivnění fyziologických funkcí anebo ke 

stanovení lékařské diagnózy.[1] 

Pomocná látka – se rozumí jakákoli složka léčivého přípravku, která není léčivou látkou nebo 

obalovým materiálem.[1] 

Léková forma – technologické zpracování léčivých látek a pomocných látek charakterizované 

tvarem, složením a fyzikální strukturou, s ohledem na fyzikální strukturu se lékové formy člení 

na lékové formy tuhé, polotuhé a tekuté, s ohledem na tvar se člení na lékové formy dělené  

a nedělené; podrobné členění lékových forem je obsaženo v příloze č. 1 k této vyhlášce.[2] 

Lék – tento pojem není definován v žádném zákoně, ale můžeme použít tuto definici – jsou 

léčivé látky a léčivé přípravky upravené do definitivní podoby, v jaké se používají a podávají 

pacientovi.[3] 

Hromadná příprava – příprava meziproduktu určeného k dalšímu zpracování u téhož 

poskytovatele zdravotních služeb nebo konečného produktu léčivého přípravku bez návaznosti 

na lékařský předpis předepsaný pro určitého pacienta nebo určité zvíře.[1] 

Individuální příprava – příprava léčivého přípravku pro jednotlivého pacienta podle pravidel 

uvedených v § 79 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (ZoL).[1] 

Souhrnem údajů o přípravku (SmPC) – se rozumí písemné shrnutí informací o léčivém 

přípravku, které je součástí rozhodnutí o registraci léčivého přípravku a obsahuje informace 

podstatné pro jeho správné používání.[1] 
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Registrace léčivých přípravků – hromadně vyráběný léčivý přípravek, podléhá před uvedením 

na trh v České republice (ČR) registraci. V rámci registračního procesu se posuzuje 

dokumentace, ve které budoucí držitel registračního rozhodnutí prokazuje bezpečnost, 

účinnost a kvalitu přípravku. Posuzují se také indikace, kontraindikace, dávkování přípravku, 

klasifikace pro výdej, ale i příbalová informace pro pacienta a návrh textů na obal léčivého 

přípravku. Souhrn údajů o přípravku (SmPC), který se společně s rozhodnutím o registraci 

zasílá, slouží lékařům a zdravotnickým odborníkům jako klíčový zdroj informací o léčivém 

přípravku.[4] 
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1 ÚVOD 

Dle Listiny základních práv a svobod [5] má každý občan ČR, potažmo Evropské unie (EU) právo 

na lékařskou péči a s tím souvisí i dostupnost léčivých přípravků (LP) na trhu. LP představují 

specifickou skupinu produktů, proto je nutná taková právní úprava, která bude vývoj nových LP 

podporovat a zároveň zajistí jejich dostupnost všem občanům. EU se také snaží o sjednocení 

právní úpravy pro obchod s LP.  

Se vzrůstajícím počtem registrovaných LP, vzrůstá i počet LP na trhu nedostupných. V ČR musí, 

dle ZoL, Marketing Autorization Holder (MAH – držitel rozhodnutí o registraci LP) oznamovat 

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení 

dodávek LP na český trh. Od roku 2008, kdy tento zákon vzešel v platnost, vzrostlo počet 

hlášení z 12 (2008) na 2249 (2019) pro přerušení dodávek LP, z 0 (2008) na 422 (2019) pro 

přerušení bez obnovení LP a z 0 (2008) na 774 (2019) pro ukončení LP na českém trhu. Za rok 

2019 došlo k 1732 obnovení LP na českém trhu dle SÚKL.  

Osobní zkušenost a narůstající množství dotazů pacientů mě vedla ke zpracování tohoto 

tématu práce. Vzrůstající čísla nedostatku LP by měla být především varováním pro český 

zdravotnický systém. Nutno podotknou, že množství povinností, které musí MAH 

administrativně splňovat, vede ke komplikovanosti a zbytečně velmi byrokratickému přístupu, 

ze kterého, občas díky nechtěným okolnostem, vznikají další výpadky LP. Jedním z nich může 

být např. změna typu blistru, která vede k vydání nového kódu SÚKL tzv. SÚKL kód, který se 

musí uvádět na sekundárním balení (krabičce). MAH tedy musí počkat na vydání nového SÚKL 

kódu, po jeho získání, zadat příkaz k obnově sekundárního balení (tzv. mock-up), a po schválení 

nového obalu místem výroby, začít tento nový sekundární obal vyrábět. Časová náročnost 

tohoto kroku může být cca 2 – 5 měsíců.  

Hlavním cílem této práce je analýza problematiky nedostupnosti LP v ČR a analýza 

nejvýznamnějších faktorů ovlivňující nedostupnost LP. V praktické části práce byla použitá data 

získána analýzou dostupnosti LP uváděného na stránkách SÚKL za období 16. 6. – 7. 11. 2019  

a byla srovnávána se seznamem esenciálních léčiv uváděného na stránkách WHO vydaných 

v dubnu 2019 (The Selection and Use of Essential Medicines, Report Of The WHO Expert 

Committee, 2019).[6] Seznamy esenciálních LP vydává WHO každé dva roky. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Problematika nedostatku LP 

Dle definice European Medicines Agency (EMA) je nedostatek:  

 „Nedostatek léčivého přípravku pro humánní nebo veterinární použití nastává, pokud nabídka 

nevyhovuje poptávce na vnitrostátní úrovni.“ [7] 

Lze tedy říct, že za nedostatek LP je označován stav, kdy konkrétnímu pacientovi nejsme 

schopni na daném trhu zajistit léčbu určitým LP, nebo nejsme schopni nahradit tento LP lékem 

se stejnou účinnou látkou.[8] 

Nedostatek LP je považován za problém veřejného zdravotnictví, který přímo ovlivňuje 

pacienta. V EU vzrůstá počet hlášení o nedostatku LP napříč všemi skupinami léčiv, ať už jsou 

to LP na léčbu onkologických pacientů, tak diabetiků, hypertenzních pacientů, nebo například 

astmatiků.[9, 10, 11]  

Svaz lékárníků Evropské unie (PGEU) provedl na začátku roku 2012 studii mezi svými členy, kde 

podle výsledků bylo zjištěno, že problém s nedostupností LP stoupá, některé země jsou 

postiženy víc, některé méně, nicméně všichni respondenti popsali zkušenost s nedostatkem 

LP.[11]  

Na základě výsledků této studie, začaly státní autority v několika členských státech EU 

monitorovat situaci a vytvořily webové stránky pro veřejnost, které nabízí aktuální přehled  

a informace o nedostupných LP.[12] V ČR jsou to internetové stránky SÚKL: www.sukl.cz.[13]    

2.2 Cesta LP 

Abychom lépe pochopili problematiku související s výpadky LP, je nutné vysvětlit tzv. cestu LP. 

Cesta LP je řetězec, kterým musí LP projít než se dostane k pacientovi[14] (viz Obrázek 1). 

Každý článek řetězce musí být funkční, a pokud tomu tak není, je zde velká pravděpodobnost, 

že dojde k nedostupnosti LP na trhu. 
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Obrázek 1 Cesta LP: A – výrobce API, B – výrobce pomocných látek, primárního a sekundárního obalu LP, příbalového 
letáku, C – výrobce LP + propuštění šarží, D – distributor, E – lékárna, F – pacient (vlastní obrázek) 

2.2.1 Registrace 

Na samém začátku cesty LP je registrace LP. Obvykle bývá registrace LP před výrobou, 

v určitých případech až po zaregistrování LP v jiných státech. Registrace LP zajišťuje pacientům 

dostupnost LP, zaručuje jejich kvalitu, bezpečnost a účinnost.[15] 

Při registraci léčiva musí farmaceutická firma dodat veškerou dokumentaci LP, kterou vyžaduje 

státní autorita. EMA pro centralizovanou registraci v EU, nebo státní autorita konkrétního 

státu, kde má být LP zaregistrován, v ČR je to SÚKL.[13]  Žadatel o novou registraci (pozdější 

držitel rozhodnutí o registraci) musí mít sídlo na území EU/Evropského hospodářského 

prostoru (EHP) stejně tak výrobce, popř. výrobci LP, kteří jsou zodpovědní za propouštění 

šarží.[16] 

Pro registraci léčiva v ČR je nutno doložit: 

a) písemného potvrzení, že výrobce LP ověřil prostřednictvím auditů, že výrobce léčivé látky 

dodržuje správnou výrobní praxi a pokyny, toto písemné potvrzení musí obsahovat datum 

provedení auditu a prohlášení, že výsledek auditu potvrzuje, že výroba probíhá v souladu se 

správnou výrobní praxí (SVP) a těmito pokyny;[17] 

Mezi doklady SVP, které podléhají certifikaci pro registraci, patří: výroba meziproduktu, 

nerozplněného LP, primární a sekundární balení, zkoušení šarže a propuštění, dovoz ze třetích 

zemí (hotových léčivých přípravků i bulku [nerozplněný LP]), skladování v karanténě  

a sterilizace léčivé látky.[18] 

b) shrnutí farmakovigilančního systému žadatele o registraci, jehož součástí bude[17] 

1. „prokázání skutečnosti, že žadatel o registraci má k dispozici kvalifikovanou osobu 

odpovědnou za farmakovigilanci,  
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2. uvedení členského státu, v němž tato kvalifikovaná osoba má bydliště a plní své úkoly,  

3. uvedení kontaktních údajů této kvalifikované osoby,  

4. prohlášení podepsané žadatelem o registraci o tom, že má nezbytné prostředky pro plnění 

úkolů a zajištění odpovědnosti v oblasti farmakovigilance,  

5. uvedení místa, kde je uchováván základní dokument farmakovigilančního systému pro 

dotyčný léčivý přípravek;“ [17] 

c) plán řízení rizik popisující systém řízení rizik, který žadatel o registraci pro dotčený LP zavede, 

spolu se souhrnem tohoto plánu;[17] 

d) kopie:  

1. „všech rozhodnutí o registraci příslušného léčivého přípravku získaných v jiném členském 

státě nebo ve třetí zemi, souhrn bezpečnostních údajů, včetně údajů obsažených  

v pravidelně aktualizovaných zprávách o bezpečnosti, jsou-li k dispozici, a v hlášeních 

podezření na nežádoucí účinky, společně se seznamem členských států, v nichž je podána 

a posuzována žádost o registraci,  

2. souhrnu údajů o přípravku navrženého žadatelem o registraci nebo schváleného 

příslušným orgánem dotyčného členského státu a příbalové informace navržené 

žadatelem o registraci nebo schválené příslušným orgánem dotyčného členského státu,  

3. jakéhokoliv rozhodnutí o zamítnutí registrace v Evropské unii nebo ve třetí zemi 

s uvedením důvodů takového rozhodnutí.“[17] 

2.2.2 Výroba 

Prvním článkem řetězce je výrobce Active pharmaceutical ingredient (API – účinné látky). 

Výrobce API nemusí být vždy výrobce samotného LP (držitel rozhodnutí o registraci určitého 

LP). Zvlášť u generických LP tomu tak ve většině případů není.[19] 

Generické přípravky jsou LP, které vstupují na trh po vypršení patentu originálního LP. 

S takovýmto přípravkem jsou ekvivalentní a při vývoji a registraci se využívá jejich podobnosti 

s originálním LP.[20] Výrazně snižují náklady na léčbu pacientů, a proto jsou na trhu velmi 

vítaným konkurentem. Aby mohl LP být generickým přípravkem k originálnímu LP, musí 

s originálním přípravkem nastat shoda v jejich kvalitě a kvantitě účinné látky, lékové formě  

a musí být provedena bioekvivalenční studie.[20, 21, 22] 

V dnešním moderním světě se vyrábí a značná část nově zaregistrovaných LP se týká tzv. 

biologik, jejich generickou podobou biosimilars, nebo například LP genové terapie. Originální 
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farmaceutické firmy vynakládají velké množství prostředků do vývoje nových účinných látek, 

v poslední době zvlášť těch velmi nákladných a tzv. orphans léčiv (LP pro terapii vzácných 

onemocnění).[23] Čím složitější, sofistikovanější a nákladnější je výroba účinné látky, potažmo 

LP, tím větší je riziko, že se může objevit problém ve výrobě. Farmaceutická firma se potom 

dostává snadněji do výpadku LP.[24, 25] 

2.2.3 Dovoz ze zahraničí 

Druhým článkem v řetězci je dovoz API, pomocných látek a primárních a sekundárních obalů. 

Farmaceutické firmy dohlíží na to, aby byl dovoz těchto surovin a jejich zpracování v souladu se 

SVP.[1, 26]  U některých výrobců se může dovoz týkat již hotové lékové formy (např. tablety), 

která se následně pouze nechá zabalit. Na konci výrobního procesu stojí kvalifikovaná osoba, 

která je zodpovědná za propuštění vyrobených šarží.[26] 

Dle evropského práva musí být propuštění šarží léčivého přípravku uskutečněno na území EU. 

Pokud tomu tak není a šarže léčivého přípravku byla propuštěna v zemi mimo EU (nejčastěji 

specifický léčebný program, dovoz pro použití lékaře)[27] musí kontrolu kvality doložit 

kvalifikovaná osoba dovozce, pokud se všemi dostupnými prostředky ujistila, že byla šarže LP 

vyrobena a zkontrolována v souladu s požadavky SVP přinejmenším rovnocennými 

požadavkům stanoveným předpisy EU[1] a až poté může být takovýto LP prodáván na českém 

trhu. 

2.2.4 Distribuce 

Dalším článkem je distributor nebo samotná farmaceutická firma. Musí splňovat požadavky 

v souladu se správnou distribuční praxí (SDP).[26] Distributor musí zkontrolovat před 

zahájením distribuce každé šarže, zda pro tuto konkrétní šarži bylo vydáno osvědčení  

o propuštění šarže a zda bylo osvědčení podepsáno kvalifikovanou osobou výrobce. Distributor 

poskytuje SÚKL údaje o objemu distribuovaných léčivých přípravcích[26] a plní mnoho dalších 

povinností, které mu vyplývají z českého práva.  

2.2.5 Lékárna 

Předposledním článkem v řetězci je lékárna. Lékárna nakupuje od distributora LP na sklad  

a bývá posledním kontrolovaným článkem v řetězci. Ujišťuje se, zda pacient dostává do rukou 

správný LP a poskytuje konzultace pro zajištění správného užívání.[28] V dnešní době to může 

být i benzínová pumpa, drogerie, nebo jiná prodejna vyhrazených LP, kde si může pacient svůj 

LP obstarat.[29] 
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2.2.6 Pacient 

Posledním článkem je samotný pacient, který si může být v ČR jist, že dostává kvalitní, účinný, 

bezpečný přípravek a LP, který se mu dostává do rukou, není padělkem.[30] 

2.3 Příčiny výpadků LP 

Nelze jednoznačně říct, co přesně způsobuje výpadky LP na trhu v jednotlivých státech. Faktorů 

je velmi mnoho. Většinou jsou tyto faktory komplexní a zcela spolu souvisí.[31] 

Farmaceutický průmysl se od osmdesátých let za posledních 40 let podstatně změnil. 

Farmaceutické společnosti se vzájemným slučováním rozrůstají a řadu funkcí zastávají 

subdodavatelé z levnějších regionů, převážně z Asie.[32] 

Globalizace s sebou přináší řadu změn, od možnosti získat levné zboží z druhého konce světa 

po nutnost toto zboží z druhého konce světa dovézt a taktéž dohlédnout na jeho přijatelnou 

kvalitu.[24] V tomto směru je nejvíce aktivní Food and Drug Administration (FDA)[33] pro trh 

ve Spojených státech amerických, která aktivně kontroluje indické a čínské výrobce léčiv, než 

se jejich produkty dostanou na americký trh.[34] Pro evropský trh je to EMA.[35] 

Tím se dostáváme k první příčině.  

2.3.1 Globalizovaná povaha farmaceutické výroby 

V dnešní době je velký tlak na cenu LP. Farmaceutické firmy hledají alternativy, jak snížit svoje 

náklady a tím zajistit dostupnost svých přípravků pro pacienty. Jedním z takových příkladů 

může být přesun výroby léčivé látky do rozvojových zemí (země, pro něž je typická nižší úroveň 

materiálního blahobytu).[36] Nejčastěji jsou pro tyto přesuny využívány asijské země, typické 

jsou Čína a Indie, které se řadí mezi rozvojové státy s nejrychleji rostoucí ekonomikou.[37] 

Farmaceutická firma, která se rozhodla svou výrobu API přemístit do země mimo EU, nebo 

začala API nakupovat od firmy sídlící v rozvojové zemi mimo EU, musí dle evropské legislativy 

provést v tomto místě audit[1], aby se přesvědčila, že výroba probíhá v souladu se SVP.[26] 

Toto ověření může provést i prostřednictvím jím pověřené osoby, přičemž jeho odpovědnost 

zůstává nedotčena.[38] 

Nejenom léčivé látky mohou být vyráběny nebo nakupovány od výrobců z rozvojových zemí 

mimo EU. Mohou to být i pomocné látky, obal a další komponenty, které s LP souvisejí.[31] 
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Koncentrace závodů, které vyrábějí jednotlivé komponenty pro farmaceutické firmy, 

v rozvojových zemích mimo EU (především v Indii a Číně) vzrůstá, hlavně kvůli velké poptávce  

a velmi nízkým cenám, za které jsou schopny tyto závody vyrábět.[39] 

Pro farmaceutické firmy je proto velmi výhodné soustřeďovat veškerou výrobu do těchto 

zemí.[24] 

Exkluzivní smlouvy s jednou firmou, která zajišťuje výrobu konkrétní léčivé látky pro více firem 

najednou, tzv. konsolidace farmaceutického průmyslu, jsou velmi výhodné. Bohužel, v případě 

jakéhokoliv problému ve výrobě této účinné látky, se následně problém promítne do trhů, na 

kterých farmaceutické firmy prodávají tyto LP. Tato povaha problému se týká především 

generických firem.[24,31]  

Uvedu příklad z roku 2018, kdy došlo k celosvětovému stažení léčiv s obsahem účinné látky 

valsartan. Účinná látka valsartan mohla být kontaminovaná nečistotou N-nitrosodimethylamin 

(NMDA), která je klasifikovaná jako možný lidský karcinogen.[40] 

V ČR došlo ke stažení LP s účinnou látkou valsartan z distribuce, lékáren a zdravotnických 

zařízení u 4 držitelů rozhodnutí o registraci a to firmy:  

Egis Pharmaceuticals pro LP: Blessin a Blessin Plus H  

Gedeon Richter pro LP: Kylotan Neo a Kylotan Plus H 

Zentiva pro LP: Valzap a Valzap Combi 

Pharmaceutical Works Polpharma S.A. pro LP: Vanatex HCT[40] 

Nejen globalizace a soustředění výroby do jednoho místa, ale i klasický výrobní problém může 

postihnout farmaceutickou firmu a způsobit výpadek[24], čímž se posouváme k další příčině. 

2.3.2 Výrobní problém 

Většina nově registrovaných LP je velmi nákladná a složitá na výrobu. Složitější výrobní 

postupy, sofistikovanější stroje (složitější na opravu) a drahá výroba mohou vést také 

k výpadkům.[24, 31] 

Bohužel i v dnešní době může nastat problém v již zcela zavedeném LP. Konkrétním příkladem 

takovéhoto světového výpadku bylo možné pozorovat v roce 2017 u přípravku EpiPen 

(epinefrin). Tehdejším držitelem rozhodnutí o registraci v ČR byla Meda Pharma s.r.o. dnes je 

to již Mylan IRE Healthcare Limited.[41] Nejednalo se tehdy o komplikovanou výrobu léčivé 
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látky, ale o závadu v jakosti pera. Z celého světa byly hlášeny 2 nesprávné funkce při aplikaci 

pera a to nevysunutí jehly. V tomto případě se uvedené šarže stahovaly až z úrovně 

pacientů.[42] Jelikož je tento LP používán u akutní léčby těžkých alergických reakcí tzv. 

anafylaxe, mohla by aplikace takto závadného LP způsobit až smrt. 

V době výpadku LP EpiPen v ČR byl používán nahrazující lék Emerade.[43] 

2.3.3 Nedodržení předpisů SVP 

Pokud se vrátíme ke skutečnosti, že díky konsolidaci farmaceutického průmyslu a tlakem na 

cenu léčivých přípravků se mnoho výrobců nachází v zemích, které mají méně přísné vynucené 

bezpečnostní a regulační normy, můžeme říct, že kontrola kvality je v takovém případě 

náročnější, protože suroviny mohou být dováženy od třetích stran.[24, 31] Pravidelnými 

kontrolami, zaměřujícími se na SVP, procházejí podniky, které vyrábějí jednotlivé komponenty 

léčivého přípravku. Pokud autorita shledá nedostatky v SVP, vynutí si jejich nápravu.[26] Může 

podnik postihnout pokutou, nebo v krajních případech může podnik nechat zcela zavřít.  

Čas nápravy nedostatků, nebo uzavření podniku, může mít rozsáhlý dopad na kontinuitu 

výroby a i tímto způsobem může dojít k výpadku LP na trhu.[24] 

Dalšími příčinami mohou být: 

2.3.4 Změna v poptávce 

Je často velmi obtížné předvídat kolísající tržní poptávku, která může být ovlivněna cenou, 

nabídkou, nebo i epidemií určité choroby.[31] Pokud například výrobním problémem vypadne 

z trhu jeden konkrétní originální LP, zvýší se poptávka po jeho generiku.[19] Stav zásob 

generického LP mohl a nemusel očekávat výpadek originálu, tzn. že MAH generického 

přípravku mohl být na výpadek připraven dostatečnou zásobou svého generického LP, nebo 

také nemusel.[19, 24] 

Může se stát, že předpokládaný výpadek bude trvat delší dobu, než se očekávalo. Všechny tyto 

okolnosti vedou k mnohem větší poptávce v distribuci, tím ke zvýšené poptávce u výrobce. 

Výrobní kapacita LP může být přehlcena a nemusí stačit pokrýt poptávající trh.[24]  

Podobný problém nastává u epidemií. Neočekávaná velmi zvýšená poptávka po LP při 

epidemiích může způsobit nedostatek LP na konkrétním trhu[44] (jedním z nejvíce postižených 

LP tímto problémem jsou očkovací látky).[45]  
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Pro prognózování budoucí poptávky lze využít statistických matematických metod, které 

spočívají na prodlužování dosavadních prodejů do dalších časových období. Většinou se 

stanovuje měsíční nebo roční perioda. Lze rozlišit tři podstatné typy poptávky.[46] 

První je tzv. Ustálená poptávka, u které není přítomný cyklus, střední hodnota poptávky 

nevykazuje změny (např. LP pro chronické choroby – např. hypertenziva). Další typem je 

Poptávka s trendem, u které neexistuje sezónnost. Tato poptávka může mít kladný (stoupající) 

nebo záporný (klesající) trend. Může být ovlivněná také reklamou. Posledním typem je 

Poptávka sezónní, u které lze v jednotlivých periodách vyčíst podobný charakter (např. tzv. 

„období chřipky a nachlazení“ – zvyšuje se poptávka po LP na kašel/chřipku). Sezónní poptávka 

může mít také rostoucí nebo klesající trend.[46] 

2.3.5 Logistika a snižování skladových zásob 

Logistické strategie jednotlivých farmaceutických firem se od sebe mohou lišit. Mohou se řídit 

jak poptávkou na trhu, tak plánem prodeje. Mezi odběratelem (tedy distribuční firma, 

popřípadě lékárna) a dodavatelem (farmaceutická firma) musí fungovat propracovaný 

informační systém, kterým se zajistí dostatečné množství LP na trhu.[46] Neustálý tlak na cenu 

léčivých přípravků a také jejich náchylností vůči okolním vlivům, může vést farmaceutickou 

firmu k co nejmenší zásobě LP pro daný trh a tím tento trh ohrozit výpadkem, pokud se 

vyskytne nepředvídatelný problém např. s dodávkou léčivé látky od výrobce.[19, 24, 31] 

Farmaceutická firma se může také rozhodnou pro snížení skladových zásob u LP, které jsou 

profitabilnější na jiném, než českém trhu a pokrýt větší dodávkou zemi, která prodává jejich LP 

za vyšší cenu.[31] Nutno podotknout, že tyto skladové zásoby musí držitelé rozhodnutí  

o registraci hlásit SÚKL.[19] 

Legislativní opatření, která do jisté míry omezují tok zboží – LP, mohou být: 

- Cenová regulace 

- Pravidelně se měnící maximální ceny  

Cena LP se v jednotlivých státech liší. Podle čl. 168 odst. 7 Smlouvy o fungování EU (SFEU)[47] 

si jednotlivé členské státy EU samy určují ceny léků nebo do cenové regulace zasahují. 

Regulace cen léčiv je tudíž prováděná především ze strany státních autorit a farmaceutické 

společnosti tímto ztrácejí úplnou svobodu nad rozhodováním a určováním si cen LP, která 

vyrábějí.   
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Regulaci podléhají pouze LP, která jsou plně nebo částečně hrazena z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. LP vydávané bez lékařského předpisu, nebo přípravky na lékařský 

předpis plně hrazené pacientem regulovány nejsou a tudíž se jich cenová regulace netýká.[48] 

Dle svých zdravotnických systémů si jednotlivé státy EU volí metodu určující cenu léku. 

Regulace aplikovaná v ČR je upravena v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění[48], pomocí stanovení maximální ceny výrobce. Stanovení maximální ceny vykonává 

SÚKL a probíhá již v rané fázi vývoje LP. Maximální cena je cena, za kterou smí výrobce svůj LP 

dodávat na trh a která zahrnuje veškeré výrobní náklady, zisk výrobce, clo a dopravu. 

Stanovená maximální cena nesmí být za žádných okolností překročena.[49, 50] 

Poté se stanovuje výše maximální marže, která má tzv. degresivní charakter – čím vyšší je cena 

LP výrobce, tím nižší je obchodní přirážka (maximální marže). Obchodní přirážka je cena,  

o kterou zvyšuje distributor a lékárna cenu LP, za kterou ji odkoupili od dodavatele (většinou 

farmaceutická firma). Obchodní přirážka tak tvoří zisk distributora a lékárny. Maximální cena  

a maximální marže tvoří cenovou hranici, která nesmí být výrobcem, distributorem ani 

lékárnou překročena.[51] 

Pravidla pro stanovení maximální ceny jsou uvedeny v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění.[48]   

SÚKL stanoví maximální cenu výrobce dle: 

„ a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské 

účely z 3 členských států EU, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, 

Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), 

které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské 

účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu 

nejméně ve 3 zemích referenčního koše…“ [48] 

Pokud nastane situace, kdy by LP nebyl prodáván na trhu tří zemí z referenčního koše, je 

maximální cena stanovena průměrem cen ze tří zemí s nejnižší cenou. Problém by nastal až 

tehdy, pokud by nebyl LP na trhu tří zemí EU. V takovém případě se SÚKL snaží najít podobný 

LP od jiného výrobce se stejnou léčivou látkou, stejné lékové formy a velikosti balení.[50] 

Pokud je u takového terapeuticky porovnatelného LP držitel rozhodnutí o registraci totožný 

jako u posuzovaného LP, použije se tato cena, pokud byla stanovena podle písmene a). 
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Cena se stanovuje také výši úhrad.[48] Buď je výše úhrady pevná, nebo je pevně stanovená 

spoluúčast pacienta. Ve státech s pevnou výší úhrad doplatí pacient částku, která převyšuje 

výši úhrady (např. ČR). V případě, že pacient platí pevnou částku spoluúčastí, doplatí cenu LP 

zdravotní pojišťovna (např. Velká Británie).[52] 

2.3.6 Úhradová soutěž 

Úhradová soutěž je definovaná v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění[48] 

jako: 

 „(1) Za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a úspor prostředků zdravotního 

pojištění může Ústav vypsat soutěž o nejnižší úhradu léčivého přípravku (dále jen „úhradová 

soutěž“), pokud o její vypsání požádá zdravotní pojišťovna. Úhradovou soutěž lze vypsat  

v rámci léčivé látky a lékové formy, ve které se vyskytují léčivé přípravky od nejméně 3 držitelů 

rozhodnutí o registraci. V úhradové soutěži účastníci nabízejí nejnižší úhradu připadající na 

obvyklou denní terapeutickou dávku a zavazují se uvádět na trh léčivé přípravky odpovídající 

požadavku úhradové soutěže tak, aby jejich cena pro konečného spotřebitele nepřekročila 

nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele.“[48] 

Aby se firma mohla účastnit soutěže, nesmí se nejméně po dobu 3 let dopustit žádného 

správního deliktu. Zároveň se musí zavázat, že v případě výhry bude dodávat na český trh LP za 

vysoutěženou cenu po dobu 1,5 roku a v množství pokrývajícím alespoň polovinu obvyklé 

celostátní spotřeby.[53] 

Pokud se ale úhradové soutěže neúčastní alespoň 2 účastníci, SÚKL soutěž zastaví.[48, 54] 

Soutěž má pouze jedno kolo. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí SÚKL zahájí řízení, 

kterým změní výši úhrady přijatým přípravkům podle přijaté aukční hodnoty a ostatním LP 

změní výši úhrady podle 75 % přijaté aukční hodnoty.[53, 54] 

Po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže (tj. 18 měsíců) se LP, obsahující léčivou látku  

a lékovou formu, ve které bylo vydáno rozhodnutí v úhradové soutěži, hradí ve výši určené 

SÚKL dle výsledku aukce.[48, 53] 

Pokud není výherce schopen plnit závazek úhradové soutěže, může SÚKL výherce zprostit 

povinnosti, za předpokladu, že výherce prokáže, že došlo k takové předem nepředvídatelné 

podstatné změně podmínek, za kterých nelze nadále spravedlivě požadovat, aby závazek plnil. 

Po uplynutí 10 měsíců se může soutěž zahájit znova. Zahajovací aukční hodnotou je přijatá 

aukční hodnota z předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži.[48, 53] 
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Pokud se v další soutěži nedosáhne aukční hodnoty nejméně o 2 %, nižší, než je zahajovací 

aukční hodnota, má dosavadní výherce možnost požádat o prodloužení svého závazku  

s dosavadní cenou pro období dalších 18 měsíců.[48, 53] 

SÚKL může rozhodnout o zrušení výsledku soutěže z moci úřední, není-li to v rozporu  

s veřejným zájmem, pokud se výherce dopustí správního deliktu a neplní své povinnosti. SÚKL 

pak může až na dobu 3 let zakázat firmě přístup k aukcím.[48, 53] 

Úhradová soutěž se snaží tlačit farmaceutické firmy k co nejnižším cenám za LP a tím snižovat 

náklady zdravotním pojišťovnám. Nutno podotknout, že i tento způsob snižování cen léků 

může dovést farmaceutickou firmu k rozhodnutí se určitého trhu vzdát.  

Pacient v ČR má v každé terapeutické skupině léčiv možnost výběru minimálně jednoho LP, 

který je zdravotním pojištěním plně hrazen, a tudíž bude pro pacienta bez doplatku.[55] Pro 

skupinu léčiv, ve které se již nachází spousta generických přípravků, můžeme říct, že tento 

způsob snižování cen může být vhodný. Na trhu jsou i terapeutické skupiny léčiv, pro které 

tento způsob snížení ceny může mít velký dopad na pacienta, např. LP pro psychiatrické 

pacienty.[24] Pro takovéto pacienty se může stát jejich dosavadní léčivý přípravek nedostupný 

z důvodu extrémně vysokého doplatku. 

Pro LP probíhá změna úhrady i formou měsíčních revizí. SÚKL každý měsíc vydává přehled 

změn výše úhrady u LP, u kterých bylo vydáno rozhodnutí v rámci hloubkové nebo zkrácené 

revize úhrad.[56] 

Ze své praxe mohu uvést pár příkladů, kdy se v podstatě ze dne na den, změnila výše úhrady 

tak, že měla obrovský dopad na pacienta. 

Např. pro LP  Zeldox, Pfizer spol. s.r.o., Praha byl doplatek pro pacienta v roce 2006 cca 120 Kč, 

v roce 2007 cca 348Kč [57] a v roce 2019 cca 1292 Kč.[58] 

Ve většině případů se farmaceutická firma v takovémto případě snaží snížit svou výrobní cenu 

LP, aby se doplatek nezměnil pro pacienta. Snaží se prodávat výrobek na trh s cenou, která 

odpovídá úhradě. Příkladem může být:  

Ezetrol, Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem k 1. 8. 2019 úhrada 3480,65 Kč, k 1. 9. 2019 

úhrada 406,66 Kč. Změna ceny pro lékárny 308,31 Kč (k 3. 10. 2019).[58] 

Tezzimi, Sandoz s.r.o., Praha k 1. 8. 2019 úhrada 2214,3 Kč, k 1. 9. 2019 úhrada 414,96 Kč. 

Změna ceny pro lékárny 314,71 Kč (k 3. 10. 2019).[58] 
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Xulthophy, Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd k 1. 7. 2019 úhrada 3244,85 Kč, k 1. 8. 2019 úhrada 

2724,10 Kč. Změna ceny pro lékárny 2718,60 Kč (k 3. 10. 2019).[58] 

2.3.7 Regulační změny 

Regulační změny se týkají všech LP, potažmo účinných látek. Každá provedená změna 

výrobcem se odráží v dokumentaci LP. Změny se klasifikují dle stupně zásahu do dokumentace. 

Rozlišujeme základní změny typu IA, IAIN, IB, II a line extension (rozšíření – změna v léčivé látce 

např. nová sůl, změna nebo přidání nové síly, nové lékové formy, nebo nové cesty podání, 

posuzuje se jako nová registrace).[59] 

Registrační změny odrážejí i skutečnost míry bezpečnosti LP, které se v čase vyvíjejí. Dochází 

k takzvaným přehodnocováním LP, hlášením nežádoucích účinků, podáváním periodicky 

aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)[60], nebo doporučení vydávaných skupinou 

Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised procedures – human 

(CMDh)[61] v návaznosti na procedury jednotného hodnocení pravidelně aktualizovaných 

zpráv o bezpečnosti (PSUSA) vydávaných pro určitou skupinu léčiv[62], nebo doporučení 

Pharmacovigilance Risk Assessment Comittees (PRAC), které jsou vydávány v návaznosti na 

farmakovigilanci a jsou aktualizovány každý měsíc.[63] 

2.3.7.1 Změny typu IA 

Změna, která má minimální, nebo vůbec žádný dopad na kvalitu, bezpečnost a účinnost 

daného LP. Například jsou to administrativní změny, malá změna výrobního procesu, nebo 

vypuštění velikosti balení konečného LP. Lze ji podat až 12 měsíců po implementaci, formou 

přehledu všech provedených změn.[59, 64] 

2.3.7.2 Změny typu IAIN 

Změna IA, která musí být ihned (do 14 dnů) po implementaci oznámená státní autoritě.[59] 

Například jsou to bezpečnostní změny jako interakce, kontraindikace, změna jména MAH, 

zařazení nebo vypuštění černého trojúhelníku (léčivé přípravky podléhající dalšímu sledování. 

Obvykle je tomu tak proto, že je o léčivu k dispozici méně informací než o ostatních léčivých 

přípravcích, například proto, že je tento přípravek uváděn na trh poprvé nebo jsou údaje o jeho 

dlouhodobém používání omezené. Neznamená to, že je tento LP nebezpečný)[65], 

implementace PSUSA probíhá u LP registrovaných ve více členských státech, které obsahují 

stejnou léčivou látku nebo stejnou kombinaci léčivých látek, pro něž bylo stanoveno referenční 

datum EU a četnost předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti v The 

European Union reference dates list  (EURD listu), publikovaném na webovém portálu 

Evropské lékové agentury.[66] 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/09/news_detail_001616.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1


 

25 
 

V evropské legislativě je průběh PSUSA definován v článku 107e směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/83/ES, o kodexu Společenství, týkajícím se humánních LP, v legislativě 

ČR je zohledněn v § 93f a 93g ZoL.[67]  

2.3.7.3 Změny typu IB 

Změna, která není ani malou změnou IA, ani velkou změnou II, ani rozšířením. Například změna 

v textech generických LP (SmPC, PIL – příbalová informace) v důsledku změny textové 

u referenčního LP, změna podmínek skladování, vypuštění indikace, lékové formy, nebo síly 

LP.[59, 64] 

2.3.7.4 Změna typu II 

Změna, která není rozšířením a která může mít podstatný vliv na kvalitu, bezpečnost a účinnost 

daného LP. Například přidání nové indikace, nebo úprava stávající indikace.[59, 64] 

Změny v registraci LP se podávají státní autoritě, která je posoudí a vydá rozhodnutí, jestli 

změnu registrace schválila, či zamítla. Může si vyžádat doplnění ke změně registrace. Po 

schválení změny má držitel rozhodnutí o registraci povinnost implementovat změny do 180 

dnů (neplatí pro IA a IAIN) od data schválení.[59, 68] 

2.3.7.5 Registrační změny v ČR 

I malé změny bohužel mohou způsobit výpadky LP na trhu. Nejviditelnější změny bývají 

například změny designu obalů. Se změnou sídla MAH (například v roce 2019 díky velmi 

diskutovanému Brexitu – výstup Velké Británie z EU) souvisí změna adresy MAH na vnějším 

obalu léčivého přípravku, jeho vnitřního obalu, příbalového letáku i SmPC.[69] Takto postižený 

léčivý přípravek dostává v ČR od SÚKL nový „SÚKL kód“, který se taktéž promítne na vnějším 

obalu LP.[1]  

Pro držitele rozhodnutí o registraci začne po schválení takovéto změny ubíhat 6 měsíční lhůta 

na implementaci změny, která zahrnuje vytištění nových vnějších obalů, vnitřních obalů  

a příbalového letáku.[59] Samozřejmě i v takovém případě mohou nastat výrobní problémy  

a změna adresy může mít za následek výpadek LP na trhu.[64] 

V posledních letech se projevily na výpadcích nejenom změny související s Brexitem, ale  

i zavedení nové „protipadělkové směrnice“ (Směrnice EP a Rady 2001/83/ES o kodexu 

Společenství týkajícím se humánních LP, Směrnice 2011/62/EU – protipadělková, Nařízení 

2016/161/EU – ochranné prvky).[70] Směrnice vstoupila v platnost 9. 2. 2019 a její požadavky 

jsou: 
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1. „Povinné značení na vnějším balení léčiv umožňující identifikaci a ověření produktu.  

2. Povinné značení na vnějším balení léčiv umožňující ověření, že balení nebylo otevřeno.  

3. Vyšší nároky na kontrolu výrobců aktivních léčivých látek.  

4. Povinnost výrobců a distributorů hlásit jakákoli podezření na padělaná léčiva.  

5. Povinné logo, které musí být umístěno na webových stránkách legálně provozovaných 

online lékáren, s odkazem na oficiální národní registry.“[71] 

Implementace Falsified Medicine Directive (FMD) prvků na obaly přípravků zahrnovaly 

samozřejmě grafickou změnu vnějšího obalu.[72] Továrny pro výrobu obalů 

s implementovanými ochrannými prvky se musely vybavit novými přístroji, nebo úpravou 

stávajících přístrojů pro výrobu takovýchto nových typů obalů.[24] Mezi FMD prvky patří 

jedinečný identifikátor – 2D kód (unikátní pro každou krabičku) a anti-tampering device  

(ATD) – prostředek pro ověření manipulace s obalem (vnějším). Pacient má jistotu, že bude 

prvním po výrobci, který se do léčivého přípravku dostane – otevře ho.[70] 

Registrace LP nemá neomezenou platnost. LP je registrován na 5 let. Prodloužení registrace 

nastává jednou po 5 letech od první registrace na dobu neomezenou. Státní autorita může 

z bezpečnostních důvodů nařídit ještě jedno prodloužení na dalších pět let.[68]  

Po podání prodloužení registrace MAH probíhá přehodnocení poměrů přínosů a rizik daného 

léčiva, způsobu výdeje, označení a textů k danému léčivému přípravku. MAH musí podat 

prodloužení registrace nejméně 9 měsíců před uplynutím doby platnosti registrace LP.[59] 

Pokud není toto prodloužení podané ve stanoveném termínu, registrace se zruší. Pokud MAH 

neuvede registrované léčivo do 3 let na trh, nebo není léčivo 3 roky obchodováno na českém 

trhu, léčivý přípravek podlehne tzv. „Sunset Clause“ – registrace pozbyde platnosti. Lhůta 

začíná běžet od 1. ledna následujícího roku po roce, ve kterém byl LP registrován, nebo uveden 

na trh. U generik začíná Sunset Clause běžet od 1. ledna následujícího roku po roce, ve kterém 

originálnímu léčivému přípravku (referenčnímu) vypršela market protection (patentová 

ochrana).[59,68,73] 

Státní autorita má pravomoc zrušit registraci léčivému přípravku, pokud: 

- MAH opakovaně porušuje povinnosti stanovené zákonem 

- Složení LP neodpovídá registrační dokumentaci 

- Účinnost a bezpečnost LP neodpovídá současnému stavu vědění 

- Je poměr přínosů a rizik LP nepříznivý 

- Nebyly splněny podmínky uložené při registraci LP 
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- Není dodržen schválený výrobní řetězec LP 

- Nebyly provedeny příslušné kontroly nebo o nich nejsou dostupné záznamy 

- V případě Sunset Clause 

- MAH neodstraní nedostatky, které vedly k pozastavení registrace LP [59] 

2.3.8 Málo profitující trh 

Udržování neprofitujících LP na trhu je velmi nákladné. Registrační poplatky za LP, která se 

z dlouhodobého hlediska na konkrétním trhu nevyplatí financovat, vedou farmaceutické firmy 

k tomu, že tyto registrace ruší.[24] Zrušit konkrétní LP, který je určen pro malou skupinu 

pacientů, je jednoduchým a logickým krokem, který pravděpodobně farmaceutická firma  

u takovéhoto LP udělá.[31] Pokud je tento LP exkluzivní pro daný trh, je potom důsledek 

takového zrušení pro pacienta zásadní problém.[24]  

2.3.9 Redistribuce LP 

Napříč celou Evropou, potažmo EU, se řeší tzv. redistribuce LP – paralelní obchod s LP. 

Paralelní obchod s LP je dovoz LP z jednoho státu do druhého a jejich následný prodej mimo 

oficiální distribuční síť výrobce.[24] Je založen na rozdílných cenách LP v zemích EU. LP je 

zakoupen za účelem vývozu do jiného státu, než ze kterého pochází. Jedná se především  

o redistribuci LP ze států, které mají ceny LP nastavené poměrně nízko.[74] 

 Redistribuce LP, je tedy proces, při kterém jsou LP původně určeny pro jeden stát přebaleny  

a následně vyváženy do jiného členského státu.[74] S ohledem na skutečnost, že z pohledu 

právních předpisů upravujících pohyb zboží v rámci EHP jsou LP zboží jako jakékoli jiné  

a mohou být volně distribuovány v rámci EHP.  

Pro distributory se tak stává vývoz LP do zahraničí výhodným artiklem.[75] Redistribuce 

způsobují výpadky tam, kde je velmi těžká nahraditelnost.[24] 

Do paralelního obchodu s léčivy v EU patří jak export, tak import LP. Země jižní a východní 

Evropy se řadí převážně k exportním zemím, protože zde panují lepší cenové podmínky. Země 

západní Evropy bývají převážně importní, protože se zde LP prodávají za vyšší cenu.[74] 

Paralelní obchod s léčivy je v posledních letech velmi kontroverzní téma a jsou k němu 

zaujímána rozličná stanoviska ze strany státních autorit a EU. Ze strany EU je paralelní ochod 

s léčivy podporován, protože volný pohyb zboží je prvním ze čtyř základních svobod vnitřního 

trhu. Ve SFEU v čl. 26 odst. 2 je vnitřní trh vymezen jako oblast bez vnitřních hranic, v němž je 

zaručený volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv.[47]  
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EU usiluje o jednotný trh i v oblasti farmacie, ale politická vůle jednotlivých států vzdát se 

pravomoci regulace léků chybí.[74] 

V SFEU v čl. 36 je uvedeno, že volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu může být omezen 

v případě ohrožení zdraví.[47] 

V ČR je paralelní trh s léčivy regulován předběžným opatření obecné povahy 

Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 ZoL, za účelem ochrany 

veřejného zdraví.[1] 

Pokud Ministerstvo zdravotnictví (MZ) shledá (na základě podnětu ze SÚKL), že některý léčivý 

přípravek by mohl být postižen výpadkem na českém trhu, vyvěsí toto předběžné opatření 

obecné povahy na úřední desce MZ a tím zakáže jeho distribuci do zahraničí. Platnosti toto 

opatření nabývá následující den.[1] 

Tyto informace lze dohledat i na stránkách SÚKL např. pro LP Keppra (UCB Pharma SA, Brusel) 

z 3/2019: 

„SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné 

opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 11538/2019-

3/OLZP dne 15. 3. 2019, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona  

o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:  

 KEPPRA 250MG TBL FLM 50, kód SÚKL 0025829,  
 KEPPRA 500MG TBL FLM 50, kód SÚKL 0025835,  
 KEPPRA 500MG TBL FLM 100, kód SÚKL 0025837,  
 KEPPRA 1000MG TBL FLM 50, kód SÚKL 0025849.  

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení 

na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do nabytí účinnosti opatření obecné 

povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 11538/2019-4/OLZP. (Předběžné opatření bylo 

vyvěšeno dne 15. 3. 2019).“[76] 

2.4 Dostupnost LP v ČR 

V ČR je ke dni 28. 7. 2019 registrováno 67082 variant léčivých přípravků. Toto číslo zahrnuje 

všechny lékové formy, síly a velikosti balení. Z tohoto množství je aktivně obchodováno pouze 

8404 (12,5 %). V roce 2016 bylo registrováno 58217 variant léčivých přípravků a z toho aktivně 

obchodováno 8157 (14 %).[77] V porovnání roku 2016 a 2019 vidíme vzrůstající trend výrobců 

zvyšovat počty registrací. Aktivně obchodováno v roce 2019 je sice v poměru k roku 2016 víc 
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léčiv, bohužel v poměru k počtu vzrůstu registrací se procentuálně počet zmenšil.[77] 

Rozhodnutí na tom, zda bude registrovaný přípravek pacientům skutečně dostupný, je na 

MAH.[13] Důvody neochoty zavést LP po registraci na trh jsou mimo jiné komplikovaná 

národní legislativa, netransparentní a nekonzistentní vymáhání práva, nepředvídatelnost 

administrativních postihů, nejednoznačná pravidla pro vyjednávání cen a posuny v postupech  

v závislosti na politických změnách.[77] 

Nutno podotknout, že MAH většinou nechává registrovat všechny druhy balení, všechny 

velikosti balení a např. i typ blistru, které obchoduje i v jiných zemích, aby mohl případně 

flexibilněji reagovat na změnu trhu, popřípadě i na výpadek určitého typu balení, či druhu 

balení.[24] Proto se stává, že SÚKL eviduje neúměrně vyšší počet registrovaných LP, než je 

reálně obchodováno. Příklad: Firma Sanofi-aventis s.r.o., Praha má zaregistrováno 66 léčivých 

přípravků s názvem „Paralen“ z toho obchodovaných je pouze 29.[78] U LP registrovaných 

centralizovanou registrační procedurou probíhá registrace na celoevropské úrovni, tím pádem 

i v ČR tímto registračním postupem vzniká mnohonásobně vyšší počet registrovaných LP, než 

reálně obchodovaných: Firma Accord Healthcare S.L.U., Barcelona má zaregistrováno 89 

léčivých přípravků s názvem „Pregabalin Accord“ z toho jsou reálně obchodovány na českém 

trhu pouze 3.[78] 

V roce 2019 je bohužel číslo registrovaných přípravků v ČR ovlivněno i Brexitem. Velká 

množství farmaceutických firem měla svá sídla ve Velké Británii a pro některá ze svých LP měla 

jako referenční stát zvolenou právě Velkou Británii. Po Brexitu dle evropského práva už Velká 

Británie nesmí být referenčním státem pro LP registrovaná v EU (pokud se schválí tvrdý Brexit) 

a sídlo farmaceutické firmy by nemělo být ve Velké Británii.[69] Proto většina farmaceutických 

firem změnila sídlo své firmy do jiného státu v EU. Například americká farmaceutická firma 

Mylan, která měla své sídlo v Londýně pod názvem Generics(UK) změnila v průběhu let  

2017–2018 hlavní sídlo do Dublinu v Irsku a změnila svůj název na Mylan Ireland Limited.[79] 

Na českém trhu se stále budou, do konce exspirace přípravků firmy Mylan, objevovat léčiva 

s adresou Generics(UK) v Londýně, proto SÚKL nemůže promazat svou databázi léčiv.[80] 

Tímto se mohou u stejně postižených firem neúmyslně dvojnásobit počty registrovaných léčiv  

z důvodu provedené změny registrace. SÚKL tyto přípravky označuje na svých stránkách 

v databázi jako „Stav registrace“ – písmenem „B“: 

 „R“ – pro registrovaný léčivý přípravek 

„B“ – přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení 

změny (Uvedení na trh do) a vydáván a používán do uplynutí doby použitelnosti. 
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Další označení pro „Stav registrace“: 

„Q“ – přípravek po provedené konverzi kódů. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců 

(Uvedení na trh do) a vydáván a používán do uplynutí doby použitelnosti. 

„C“ – zrušená registrace. Přípravek bude stažen z oběhu do doby uvedené v rozhodnutí  

o zrušení registrace (Platnost do) 

„F“ – specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL 

„P“ – potravina pro zvláštní účely 

„M“ – pozastavení registrace nebo používání léčivého přípravku a jeho uvádění do oběhu[80] 

 

V některých případech i léčivo, které není registrováno v ČR dle ZoL[1], může být v ČR 

obchodováno. Je zahrnuto v tzv. „Specifickém léčebném programu.“[1] Specifický léčebný 

program je plán povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL v ČR umožnit použití, distribuci  

a výdej neregistrovaných humánních léčiv. Program může být schválen na základě předložení 

žádosti např. lékaře, nemocnice, lékařské odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, 

pacientské organizace nebo komerčního subjektu (smluvní organizace, farmaceutická firma), 

který bude odpovědný za průběh léčebného programu v případě jeho schválení.[81] Pro 

program jsou stanovené podmínky, které musí trh a léčivo splňovat: 

 nedostupnost registrovaného léčivého přípravku nebo jiná mimořádná potřeba programu  

 přípravek je určen pro stavy závažně ohrožující lidské zdraví (jejich léčbu, prevenci či 

stanovení diagnózy)  

 MZ s přihlédnutím ke stanovisku SÚKL vydalo písemný souhlas s uskutečněním programu  

 použití přípravku probíhá podle předem vypracovaného a schváleného léčebného 

programu.[82] 

V tomto programu jsou například léčiva jako: Uralyt U – pro léčbu močových kamenů,  

Furolin – nitrofurantoin, antibiotikum, Cynomel – liothyronin, hormon.[80] 

Ve specifickém léčebném programu se v roce 2019 nachází 132 přípravků, z čehož je 

60 obchodovaných.[80] 

Počet registrovaných léčivých přípravků v ČR v roce 2019, která ovšem nejsou na trhu, se blíží 

59 000. V případě nutnosti může ČR převzít registraci z jiné země EU.[1]  
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2.4.1 Souběžný dovoz 

Souběžný dovoz definuje ZoL jako: „ […]distribuce léčivého přípravku z jiného členského státu 

do ČR, pokud tomuto léčivému přípravku byla udělena registrace v ČR  

a v členském státě a distribuce není zajišťována držitelem rozhodnutí o registraci nebo 

v součinnosti s ním. Uskutečnit souběžný dovoz léčivého přípravku lze jen na základě povolení 

pro souběžný dovoz léčivého přípravku.“ [1] 

To znamená, že o souběžném dovozu mluvíme tehdy, pokud distributor dováží LP registrovaný 

v zemi vývozu a zároveň v importní zemi existuje jeho tzv. referenční přípravek. Za souběžný 

dovoz se nepovažuje distribuce léku registrovaného centralizovanou procedurou z jiného 

členského státu do ČR (mluvíme o tzv.: „souběžné distribuci“ a lze ji uskutečňovat po ohlášení 

EMA).[83] 

Povolení pro souběžný dovoz SÚKL vydá na základě podané žádosti o povolení souběžného 

dovozu, jsou-li splněny podmínky stanovené ZoL.[1] Držitel povolení pro souběžný dovoz je 

odpovědný za plnění povinností, které mu stanovuje ZoL.[1] Povolením a prováděním 

souběžného dovozu léčivého přípravku není dotčena odpovědnost držitele rozhodnutí  

o registraci referenčního přípravku pro souběžný dovoz.  

Podmínky pro povolení souběžného dovozu:  

a)     souběžně dovážený léčivý přípravek je registrován v členském státě vývozu  

b)     souběžně dovážený léčivý přípravek bude distribuován v ČR s kvalitativně i kvantitativně 

shodným složením, pokud jde o léčivé látky, a ve shodné lékové formě jako léčivý 

přípravek, který je registrován v ČR (dále jen "referenční přípravek pro souběžný dovoz")  

c)     souběžně dovážený léčivý přípravek má stejné léčebné účinky jako referenční přípravek 

pro souběžný dovoz, nepředstavuje riziko pro veřejné zdraví a je dostatečně podobný 

referenčnímu přípravku pro souběžný dovoz.  

Dle ZoL[1] musí být souběžně dovážený léčivý přípravek používán za podmínek rozhodnutí  

o registraci referenčního přípravku.  

Žádost o souběžný dovoz se podává pro každý léčivý přípravek zvlášť, a to jednotlivě pro 

každou lékovou formu, sílu a zemi, odkud má být léčivý přípravek dovážen.[68,84] 
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Při splnění všech požadavků pro udělení povolení, získá žadatel povolení k souběžnému dovozu 

léčiv na dobu 5 let. Pokud má držitel zájem o prodloužení, je nutné tak učinit minimálně  

3 měsíce před vypršením registrace. Pokud tak držitel neučiní, jeho registrace automaticky 

zaniká.[1] 

Pokud je referenční přípravek opatřen ochrannými prvky, musí být i lék ze souběžného dovozu 

opatřen ochrannými prvky.[85] 

Jelikož musí být důležité informace čitelné pro pacienty dané země, musí být vnější obal 

souběžně dováženého LP odstraněn a nahrazen novým, nebo přelepen, aby byly údaje  

v souladu s požadavky vyhlášky č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění 

pozdějších předpisů.[68] Během přebalování humánního léčivého přípravku se musí vyřadit 

dosavadní jedinečný identifikátor a zařadit nový jedinečný identifikátor, postupem podle 

nařízení o ochranných prvcích.[85] 

Přebalením se rozumí výměna vnějšího obalu nebo přelepení obalu.  

Pro 9/2019 je v ČR registrováno 342 léčivých přípravků souběžného dovozu a 180 z nich 

obchodováno.[13] 

2.4.2 Systém DTP 

Systém direct to pharmacy (DTP) je model přímé distribuce, kdy výrobce přebírá roli 

distributora.[24] Podle §77, čl. 2 ZoL: „Distributor je oprávněn smluvně sjednat část distribuce 

léčivých přípravků u jiné osoby, přičemž jeho odpovědnost za škodu v takovém případě zůstává 

nedotčena. Distributor (výrobce) si ve smlouvě sjedná právo kontrolovat u této osoby 

dodržování správné distribuční praxe,“[1] výrobce tak přebírá zodpovědnost za dostupnost 

léčiv a podmínky dodání.[86] 

Podstatou tedy je, že výrobce dodává své léčivé přípravky konkrétní lékárně přes vybraného 

distributora. V současné době je vedoucím poskytovatelem této služby v ČR distribuční firma 

Phoenix, lékárenský velkoobchod, s.r.o. Tento model využívá v roce 2019 13 farmaceutických 

firem: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Astellas Pharma, Pfizer, Servier, FERRING 

Pharmaceuticals CZ, Aspen, Sanofi aventis, Pfizer PFE, Bayer, Merck Sharp&Dohme, CSL 

Behring, Ewopharma. A v současné době je tento systém neúčinnějším legálním prostředkem 

pro obranu přípravků, jež snadno podléhají redistribuci.[86, 87]  

Tento model byl zaveden v roce 2007 ve Velké Británii, kde ho spustila farmaceutická firma 

Pfizer. V ČR byl systém spuštěn v roce 2011 firmou AstraZeneca.[88] 
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2.4.3 Esenciální LP 

Existuje skupina LP, kterým se říká esenciální (nezbytné/nepostradatelné) a jejich výčet 

zveřejňuje na svých stránkách WHO.[89] Základní esenciální LP zahrnují nejúčinnější, bezpečné 

a cenově přístupné LP pro minimální potřeby základního zdravotního systému. Jsou 

považovaná za nezbytná pro řešení nejdůležitějších potřeb v oblasti zdravotnictví. Esenciální 

léčiva jsou LP, která by měla být dostupná v každé zemi na světě.[90] WHO každé dva roky 

uvádí aktualizovaný seznam esenciálních LP. Dle tohoto seznamu v praktické části  této práce 

uvádím grafy a tabulky pro rok 2019, kde srovnávám počet registrovaných esenciálních LP  

a počet LP reálně obchodovaných v ČR.  

2.4.3.1 Situace v ČR 

ČR je malý trh se složitým regulačním systémem, který se často mění v souvislosti s politickou 

situací.[77] Bohužel jedny z nejdůležitějších LP, tak jak jsou vnímána WHO, nejsou dostupná na 

českém trhu nikoliv z důvodu výpadku léčiva, nýbrž z důvodu, že nejsou na českém trhu 

registrována (viz Příloha 3–5). Tyto LP se významně překrývají s LP, které trpí momentálním 

výpadkem po celém světě. Import esenciálních léčiv z jiných států EU poskytuje příležitost pro 

zavedení padělaných nebo nestandardních LP do klinické praxe.[91] 

 EU v roce 2011 vydala tzv. „protipadělkovou směrnici“  FMD 2011/62/EU (Falsified Medicines 

Directive), která byla v roce 2016 upřesněna nařízením 2016/161/EU a vstoupila v platnost  

9. 2. 2019 (jak již bylo zmíněno v části 2.3.7.5 Registrační změny v ČR). Cílem opatření FMD je 

zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského 

řetězce.[70] Směrnice proto zavádí povinné ochranné prvky, které umožní identifikovat 

jednotlivá balení a ověřit jejich pravost. Další ochranné prvky zajistí, aby nebylo neoprávněně 

manipulováno s vnějším obalem přípravků. Každý výrobce od data platnosti musí těmito 

ochrannými prvky vybavit každé jednotlivé balení.[70, 92]  

Systém členění LP dle WHO je podle ATC (Anatomicko-terapeuticko-chemických) skupin. LP 

respektive účinné látky jsou členěny podle orgánového systému, který ovlivňují, podle účinku 

na organizmus a podle chemické struktury. Na základě tohoto třídění byl každému LP přiřazen 

sedmimístný kód.[93]  

V klasifikačním systému ATC jsou účinné látky klasifikovány v hierarchii s pěti různými 

úrovněmi. Systém má čtrnáct hlavních anatomických/farmakologických skupin (1. úroveň). 

Každá hlavní skupina ATC je rozdělena na 2. úrovně, které mohou být farmakologické nebo 

terapeutické skupiny. 3. a 4. úroveň jsou chemické, farmakologické nebo terapeutické 

podskupiny a 5. úroveň je chemická látka.[94] 
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ATC skupiny 1. úroveň: 

„A“ trávicí trakt a metabolismus 
„B“ krev a krvetvorné orgány 
„C“ kardiovaskulární systém 
„D“ dermatologika 
„G“ urogenitální trakt a pohlavní hormony 
„H“ systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a insulínů 
„J“ antiinfektiva pro systémovou aplikaci 
„L“ cytostatika a imunomodulační léčiva 
„M“ muskuloskeletární systém 
„N“ nervový systém 
„P“ antiparazitika, insekticidy a repelenty 
„Q“ veterinární přípravky 
„R“ respirační systém  
„S“ smyslové orgány 
„V“ různé přípravky 
 

Úplná klasifikace metforminu ilustruje strukturu kódu: 

A Trávicí trakt a metabolismus 
(1. úroveň, hlavní anatomická skupina) 

A10 Léčiva k terapii diabetu 
(2. úroveň, terapeutická podskupina) 

A10B Antidiabetika, kromě insulínů 
(3. úroveň, farmakologická podskupina) 

A10BA Biguanidy 
(4. úroveň, chemická podskupina) 

A10BA02    metformin 
(5. úroveň, chemická látka) 

A10BA02 je tedy ATC kód pro účinnou látku metformin.[94]  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Metodika 
Praktická část je zaměřena na analýzu dostupnosti LP v ČR. Jako hlavní zdroj informací byla 

použita data dostupná na stránkách SÚKL.[13] Práce shrnuje výsledky hlášení MAH o uvedení, 

přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek LP na český trh za období  

1. 1. 2008 – 31. 12. 2018. 

Další část praktické části je zaměřena na dostupnost esenciálních LP v ČR. Použitá data byla 

získána analýzou dostupnosti LP uváděného na stránkách SÚKL[13] za období  

16. 6. 2019 – 7. 11. 2019 na základě jejich ATC kódů a byla srovnávána se seznamem 

esenciálních léčiv uváděného na stránkách WHO vydaných v dubnu 2019 (The Selection and 

Use of Essential Medicines, Report Of The WHO Expert Committee, 2019).[6] 

Na základě získaných výsledků byly vytvořeny grafy pro každou hlavní ATC skupinu zvlášť (Graf 

shrnutí). Pod grafem pro hlavní ATC skupinu se nacházejí grafy jednotlivých podskupin. Pro 

každý esenciální LP (ATC kód) je v grafu zobrazen počet registrovaných LP a počet reálně 

obchodovaných LP na českém trhu. Dostupnost některých vybraných LP na evropském trhu 

byla zjišťována dle dat uvedených na EudraPharm.[95] Tato analýza byla v diskuzi práce 

porovnána s výsledky shodně získané analýzy z 15. 3. 2017 společností Arete – Zoe, LLC 1334 E 

Chandler Blvd 5A-19, Phoenix 85048 Arizona USA, provedené MVDr. Veronikou Valdovou. 

V práci budu pro zjednodušení používat počet registrovaných LP/obchodovaných LP jako (X/Y). 

V přílohách práce jsou uvedeny tabulky a grafy shrnující situaci registrovaných LP  

a obchodovaných LP na českém trhu pro shodné období (16. 6. – 7. 11. 2019), jejich podíl  

a množství LP na českém trhu. 
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3.2 Výsledky 

3.2.1 Nedostupné LP 

3.2.1.1 Nedostupné LP se stanovenou úhradou zdravotní pojišťovny 

Hlášení MAH o uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek LP na český trh je 

povinné od 1. 1. 2008. Během 10 let vzrostl počet hlášení u LP se stanovenou úhradou zdravotní 

pojišťovny u přerušení z 0 na 1056, u ukončení z 0 na 415 a u přerušení s následným obnovením 

dodávek LP z 12 na 1338 (viz Tabulka 1, Graf 1). 

Tabulka 1 Shrnutí nedostupnosti LP se stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění v ČR 

 
Rok 

Počet hlášení 

Přerušení bez 
obnovení 

Ukončení Přerušení s 
obnovením 

1. 1. – 31. 12. 2008 0 0 12 

1. 1. – 31. 12. 2009 5 1 18 

1. 1. – 31. 12. 2010 3 2 66 

1. 1. – 31. 12. 2011 61 34 223 

1. 1. – 31. 12. 2012 149 11 401 

1. 1. – 31. 12. 2013 193 50 426 

1. 1. – 31. 12. 2014 264 108 552 

1. 1. – 31. 12. 2015 454 153 791 

1. 1. – 31. 12. 2016 530 196 810 

1. 1. – 31. 12. 2017 756 271 1082 

1. 1. – 31. 12. 2018 1056 415 1338 
 

Graf 1 Výpadky LP se stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění v ČR  
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3.2.1.2 Nedostupné LP bez stanovené úhrady zdravotní pojišťovny 

Hlášení MAH o uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek LP na český trh 

pro LP, které nejsou hrazeny ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, za posledních 10 let 

vzrostl u přerušení z 3 na 247, u ukončení z 31 na 209 a u přerušení s následným obnovením 

dodávek LP z 7 na 344 (viz Tabulka 2, Graf 2). 

Tabulka 2 Shrnutí nedostupnosti LP bez stanovené úhrady z veřejného zdravotního pojištění v ČR 

 
Rok 

Počet hlášení 

Přerušení bez 
obnovení 

Ukončení Přerušení s 
obnovením 

1. 1. – 31. 12. 2008 3 31 7 

1. 1. – 31. 12. 2009  15 33 22 

1. 1. – 31. 12. 2010 44 72 73 

1. 1. – 31. 12. 2011 49 59 95 

1. 1. – 31. 12. 2012 97 89 172 

1. 1. – 31. 12. 2013 96 81 184 

1. 1. – 31. 12. 2014 85 64 150 

1. 1. – 31. 12. 2015 113 104 208 

1. 1. – 31. 12. 2016 138 148 219 

1. 1. – 31. 12. 2017 152 126 267 

1. 1. – 31. 12. 2018 247 209 344 

 

Graf 2 Výpadky LP bez úhrady z veřejného zdravotního pojištění v ČR 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
o

če
t 

h
lá

še
n

í

Rok

Přerušení bez následného
obnovení

Ukončení

Přerušení s obnovením



 

38 
 

3.2.2 Esenciální LP 

Dle WHO je esenciálních LP 430. Z těchto LP je 308 (71,6 %) LP registrováno v ČR, ale pouze 

288 (67 %) i obchodováno. Z čehož vyplývá, že 142 (33 %) esenciálních LP na českém trhu zcela 

chybí (období Q3 2019). Nejvíce neregistrovaných a neobchodovaných LP zahrnuje skupinu 

antiparazitik a antiinfektiv (speciálně pro léčbu tuberkulózy a HIV/AIDS) a dermatologik (viz 

Příloha 1–2). Jednotlivé tabulky a grafy shrnující počty konkrétních registrovaných  

a obchodovaných LP, rozdělené podle skupin ATC, jsou uvedené v příloze 1–5. 
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3.2.2.1 Trávicí trakt a metabolismus (A) 

Dle listu WHO, esenciální léčiva trávicího traktu, je vedeno 34 LP z toho je 25 LP v ČR 

registrováno i obchodováno. V Q3 2019 je nedostupných 9 LP (26%) v ČR (viz Graf 3). Nejvíce 

registrovaným přípravkem se stal metformin (647 registrovaných/62 obchodovaných), 

omeprazol (432 registrovaných/36 obchodovaných) a gliklazid (172/14) (viz Graf 3). 

Mezi nedostupná léčiva patří hyoscin (skopolamin) používaný k léčbě nevolnosti, pooperační 

nevolnosti a zvracení. Dokusát sodný k léčbě zácpy, střevní anti-infektivum paromomycin, 

přípravky k perorální rehydratační terapii, hydrokortizon pro rektální použití, vitamíny 

nikotinamid a riboflavin, sulfát zinečnatý a fluorid sodný. Některé LP k léčbě zažívacích potíží 

jsou však registrovány a obchodovány v malém počtu a proto jsou velmi náchylné k výpadku. 

Jsou to například atropin (2/2), pyridoxin (2/2), kalcium glukonát (1/1) a další (viz Graf 4–7). 
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Graf 3 Trávicí trakt a metabolismus (A): Shrnutí: Dostupnost obchodovaných a registrovaných LP 

 

 

Graf 4 Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity (A02), léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu 
(A03), Antiemetika (A04): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 5 Léčiva proti zácpě a antidiaroika (A06), střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva (A07), digestiva včetně 
enzymových přípravků (A09): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

Graf 6 Léčiva k terapii diabetu (A10): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 7 Vitamíny (A11) a minerální doplňky (A12): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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3.2.2.2 Krev a krvetvorné orgány (B)  

Dle WHO listu esenciálních LP pro krvetvorbu je 33 LP, v ČR je registrovaných a obchodovaných 

26 z nich (viz Graf 8). Největší počet registrovaných léčiv jsou elektrolyty (584/73), erytropoetin 

(388/19), klopidogrel (372/12) a enoxaparin (368/12). V Q3 2019 je v ČR 7 (21%) 

nedostupných, například nízkomolekulární heparin – dalteparin, streptokináza, 

hydroxykobalamin, dextran, červené krvinky, čerstvá plasma a magnesium sulfát. Některá LP 

se vyskytují na trhu v omezeném množství a jsou proto velmi náchylná k výpadku např. heparin 

(2/1), kyselina listová (1/1) (viz Graf 9–12). 

Výpadky sterilních injekčních forem a parenterální výživy jsou jedním z největších problémů 

světového trhu s LP, například nedostupnost magnesium sulfátu, hydroxykobalaminu  

a dextranu proto překvapivé nejsou (viz Graf 9–12). Hepariny jsou další skupinou LP  

s periodickými výpadky na světovém trhu. Heparin je produkován především v Číně a každé 

narušení v jeho výrobě vede ke světovému výpadku.[91] Nedostupnost červených krvinek  

a čerstvé plasmy je ve většině případů spojen s lokálním požadavkem na dárcovství krve, 

například pro konkrétní nemocnici. Využití stejného fondu dárců komerčními výrobci tento 

problém zvyšuje.[91]  

Graf 8 Krev a krvotvorné orgány (B): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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Graf 9 Antikoagulancia a antitrombotika (B01): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 10 Hemostyptika a hemostatika (B02): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 11 Antianemika (B03): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 12 Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky (B05): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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3.2.2.3 Kardiovaskulární systém (C) 

Dle WHO listu je esenciálních léčiv pro kardiovaskulární systém 25. V ČR je registrováno 

a obchodováno 21 z nich. V Q3 2019 zcela na českém trhu chybí 4 (16%). LP pro 

kardiovaskulární systém jsou obecně velmi dobře zastoupené (viz Graf 13). Nejvyšší počet 

registrovaných LP je v ČR dostupné pro účinnou látku bisoprolol (323/44), amlodipin (380/43), 

metoprolol (321/42), atenolol (32/19), verapamil (34/18) simvastatin (249/17), furosemid 

(73/16), enalapril (39/16) a carvedilol (160/15). LP na českém trhu, které by mohly být 

postiženy výpadkem kvůli nedostatečnému množství registrací, jsou např. propranolol (1/1), 

methyldopa (1/1) a efedrin (1/1) (viz Graf 14–16). 

Jedním z největších problémů v této skupině souvisí s pozbytím patentu u injekčních sterilních 

LP. Například některé již starší „nepatentované“ LP jako je nitroprussid je těžké získat, v ČR je 

tento LP nedostupný (0/0), v Americe patří k standartním LP, což znamená, že musí být 

dostupné v případě potřeby. Cena tohoto LP se po akvizici společnosti Valeant (RAPS) výrazně 

zvýšila.[91] Dle EudraPharm je v EU nitroprusid sodný registrovaný pouze ve Španělsku. [95] 

Graf 13 Kardiovaskulární systém (C): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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Graf 14 Kardiaka (C01): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 15 Antihypertenziva (C02) a diuretika (C03): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 16 Beta-blokátory (C07), blokátory Ca kanálů (C08), léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém (C09), látky 
upravující hladinu lipidů (C10): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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3.2.2.4 Dermatologika (D)  

Dle listu WHO je esenciálních dermatologik 21. V ČR je v Q3 2019 registrováno 10 (47 %), 

obchodováno 9 (43 %) (viz Graf 17). Nejvyšší počet registrovaných LP v ČR pro tuto skupinu je 

dostupné pro účinnou látku jód-povidon (40/20), antipsoriatika pro lokální použití (21/7), 

bethametason (13/5) a terbinafin (37/4). Pouze čtyři LP v ČR jsou na registrované v omezeném 

množství a proto může lehce docházet k výpadkům u podophyllotoxinu (2/1), benzoyl peroxidu 

(2/2), nystatinu (1/1) a hydrokortizonu (1/1). Od roku 2017 vzrostl nepatrně počet registrací  

u carbamidu z 2 na 4, obchodované jsou však jen 2 LP (4/2) a mupirocin rovněž z 2 na 4 LP, 

obchodován je však pouze 1 LP (4/1) (viz Graf 18–20). 

Zcela na českém trhu chybí 12 (57 %) a to: antimykotikum myconazol, léky na odstranění 

bradavic kyselina salicylová, antiseboretický selen sulfid, antimykotikum griseofulvin, 

protiinfekční a svíravé lokální přípravky se zinkem a topické antibiotikum sulfadiazin stříbrný. 

Dále dezinfekční a antiseptické výrobky chlorhexidin, chlorxylenol, isopropanol a ethanol  

a manganistan draselný, základní přípravky mnoha souprav první pomoci a přežití používaných 

k čištění ran.[91] Mupirocin, lokální antibiotikum používané k léčbě impetiga a folikulitidy, je 

registrováno, ale v posledních letech docházelo k mnoha výpadkům na českém trhu.  

Nutno podotknou, že u topických přípravků jsou lékárníci schopni nahradit nedostupné LP 

individuálním přípravou LP v lékárnách. Dělo se tak například u zmiňovaného mupirocinu 

(„Bactroban“[96]), kdy zvlášť nemocniční lékárny byly schopné tento LP nahradit svým 

individuálně připraveným (např. Ústavní lékárna Bulovka, Fakultní nemocnice Na Bulovce[97]). 

Většina nedostupných LP ve skupině dermatologik je v ČR dostupná v kombinacích s jinými 

účinnými látkami, např. kyselina salicylová v kombinaci s lokálními kortikoidy, nebo s účinnou 

látkou fluorouracil k léčbě bradavic. [91] 
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Graf 17 Dermatologika (D):  Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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Graf 18 Antimykotika pro použití v dermatologii (D01), emoliencia a protektiva (D02): Počet registrovaných a 
obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 19 Antipsoriatika (D05), antibiotika a chemoterapeutika pro použití v dermatologii (D06), kortikosteroidy  
a dermatologické přípravky (D07): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 20 Antiseptika a dezinficiencia (D08), léčiva k terapii akné (D10): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR 
v roce 2019 
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3.2.2.5 Urogenitální trakt a pohlavní hormony (G)  

Dle WHO je 19 LP pro urogenitální trakt a pohlavní hormony, 7 z nich není registrováno v ČR 

(37 %) (viz Graf 21). Nejvyšší počet registrací v ČR má: levonorgestrel a ethinylestradiol (47/13), 

testosteron (4/6) a progesteron (30/8) (viz Graf 22–23).  

Mezi nedostupné LP patří ergometrin, který se používá hlavně jako uterotonikum pro prevenci 

krvácení po porodu, antikoncepční norethisteron, etonorgestrel, kombinace norethisteronu 

a ethinylestradiolu a plastová nitroděložní zařízení s mědí, léky pro léčbu menopauzálních 

symptomů medroxyprogesteron a estrogen a nouzová antikoncepce levonorgestrel. 

Graf 21 Urogenitální trakt a pohlavní hormony (G): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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Graf 22 Gynekologická antiinfektiva a antiseptika (G01), jiná gynekologika (G02): Počet registrovaných a obchodovaných 
LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 23 Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému (G03): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR 
v roce 2019 
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3.2.2.6 Systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a insulínů (H)  

Dle WHO je esenciálních systémových hormonálních LP 11. Z nich je registrováno  

a obchodováno v ČR 10. Jediným neregistrovaným je prednisolon. Nejvyšší počet registrací má 

levothyroxin (124/16), dexamethason (81/5), methylprednison (34/14), desmopresin (5/8), 

hydrokortizon (15/3) a oxytocin (12/4). U LP propylthiouracil (2/1), jód (4/1), fludrokortizon 

(1/1) a glukagon (1/1) může docházet k výpadkům díky jejich omezenému množství registrací 

na českém trhu (viz Graf 24). 

Graf 24 Systémová hormonální léčiva (H): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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3.2.2.7 Antiinfektiva pro systémovou aplikaci (J) 

Dle WHO je 119 LP z této skupiny esenciálních LP. Pouze 86 LP je registrovaných v ČR a celých 

45 (38 %) LP není dostupných na českém trhu. Nejvíce zastoupených registrací mají účinné 

látky: amoxicilinum + klavulánová kyselina (378/25), flukonazol (307/9), linezolid (175/11) 

a klarithromycin (104/18). Tato skupina je rozdělena do 6 podskupin: antibakteriální léčiva pro 

systémovou aplikaci (J01), antimykotika pro systémovou aplikaci (J02), antimykobakteriální 

léčiva (J04), antivirotika pro systémovou aplikaci (J05), hyperimunní séra a imunoglobuliny 

(J06) a vakcíny (J07).  

Pro podskupiny (J01) (viz Graf 25) – antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci je dle WHO 

esenciálních 36 LP, 7 z nich není registrovaných a dostupných na českém trhu. Jsou to  

beta-laktámové antibiotika cloxacillin a cefalexin, sulfonamidové antibiotikum sulfadiazin, 

makrolidové antibiotikum erytromycin, aminoglykosidové antibiotika streptomycin, kanamycin 

a spectinomycin. Léčivé přípravky, které by mohly lehce podlehnout výpadkům na trhu, kvůli 

nedostatečnému množství registrací jsou: chloramfenikol (2/1), prokain-benzylpenicilin (3/1), 

trimetoprim (4/3) a nitrofurantoin (1/1) (viz Graf 26–30).
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Graf 25 Antibakteriální LP pro systémovou aplikaci (J01): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP (J01) 
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Graf 26 Antibakteriální LP (J01): Tetracykliny (J01A), amfenikoly (J01B), beta-laktamová antibiotika a penicilíny (J01C): 
Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 27 Antibakteriální LP (J01): jiná beta-laktamová antibiotika (J01D): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR 
v roce 2019 

 

7 2 6 14 6 20
4 3 0

378

6 1 1 10 2 8 3 1 0
25

0

50

100

150

200

250

300

350

400

P
o

če
t 

[k
s]

účinnálátka

Registrované LP

Obchodované LP

0

14

9

36

22

5

13

0
2 3 4 5

0
2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

J01DB01
cefalexin

J01DB04
cefazolin

J01DD01
cefotaxime

J01DD02
ceftazidime

J01DD04
ceftriaxone

J01DD08
cefixime

J01DH51
imipenem

and enzyme
inhibitor

P
o

če
t 

[k
s]

účinná látka

Registrované LP

Obchodované LP



 

58 
 

Graf 28 Antibaktriální LP (J01): sulfonamidy (J01E), makrolidy, linkosamidy a streptogramini (J01F): Počet registrovaných 
a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 29 Antibakteriální LP (J01): Aminoglykosidová antibiotika (J01G), chinolinová antibakteriální LP (J01M): Počet 
registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 30 Antibakteriální LP (J01): Jiná antibakteriální LP (J01X): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

Dle WHO jsou esenciálních antimykotika 3: amfotericin B, flukonazol a flucytosin. Flukonazol je 

dostupných v ČR v počtu 307 registrovaných a z toho 9 obchodovaných LP, amfotericin B (2/1) 

proto by lehce mohl podlehnout výpadkům na trhu. Flucytosin není registrován ani 

obchodován v ČR (viz Graf 31) a dle EudraPharm je registrován pro orální použití pouze ve 

Francii, v ostatních zemích je registrován ve formě intravenózní a intraperitoneální. [95] 

Graf 31 Antimykotika pro systémovou aplikaci (J02): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Dle WHO je esenciálních mykobakteriálních léčiv 18 používaných k léčbě tuberkulózy  

a 2 k léčbě lepry. V ČR je na trhu dostupných pouze 6 z nich a to: rifampicin (3/3), isoniazid 

(2/1), clofazimin (2/1), rifabutin (1/1), pyrazinamid (1/1) a ethambutol (1/1). 5 LP je 

registrovaných na českém trhu, ale bohužel nejsou obchodované bedaquilin (2/0),  

p-aminosalicylová kyselina (1/0), cykloserin (1/0), kapreomycin (1/0) a defamanid (1/0). 

Nedostupné LP k léčbě tuberkulózy jsou: rifapentin, protionamid, ethionamid, terizidon  

a kombinace: rifampicin + isoniazid, ethambutol + isoniazid, rifampicin + pyrazinamid  

+ isoniazid, rifampicin + ethambutol + pyrazinamid + isoniazid. LP k léčbě lepry jsou clofazimin 

(2/1) a dapson (nedostupný), (viz Graf 32–34). Dle EudraPharm je dapson dostupný ve většině 

států EU i u našich sousedů na Slovensku. [95] 

Graf 32 Antimykobakteriální LP (J04) Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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Graf 33 Antimykobakteriální LP (J04): LP k terapii tuberkulózy (J04AA, J04AB, J04AC, J04AD): Počet registrovaných a 
obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 34 Antimykobakteriální LP (J04): Jiné LP k terapii tuberkulózy (J04AK), kombinace LP k terapii tuberkulózy (J04AM): 
Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Dle WHO je antivirotik pro systémové použití (J05) 29. V ČR je registrováno 19 z nich a 16 z nich  

i obchodováno. Bohužel většina z nich je ohrožena výpadkem, protože i přes vysoké číslo 

registrací je obchodována v malém počtu. Takové příklady LP jsou: entekavir (79/12), aciklovir 

(36/8), darunavir (149/5), valganciklovir (43/5), lamivudin (29/4), tenofovir disoproxil fumarát 

(50/4), ritonavir (13/1), atazanavir (32/1) a nebo efavirenz (22/1). Neregistrované LP jsou: 

ribavirin, simeprevir, daclatasvir, sofosbuvir, dasabuvir a kombinace: lopinavir + ritonavir, 

lamivudin + nevirapin + zidovudin, lamivudin + nevirapin + stavudin, ledipasvir + sofosbuvir, 

ombitasvir + paritaprevir + ritonavir. 

Registrované přesto neobchodované jsou: saquinavir (2/0), stavudin (9/0), nevirapin (14/0) 

a kombinace: efavirenz + emtricitabin + tenofovir (21/0) (viz Graf 35–38).  

Graf 35 Antivirotika pro systémovou aplikaci (J05): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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Graf 36 Antivirotika pro systémovou aplikaci (J05): Přímo působící antivirotika (J05AB, J05AE): Počet registrovaných a 
obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 37 Antivirotika pro systémovou aplikaci (J05): Přímo působící antivirotika (J05AF, J05AG, J05AH): Počet 
registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 38 Antivirotika pro systémovou aplikaci (J05): Přímo působící antivirotika (J05AR, J05AX): Počet registrovaných a 
obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Dle WHO hyperimunních sér a imunoglobulínů (J06) je 7. Všechny z nich jsou registrovány v ČR, 

pouze hyperimunní sérum diphtheria antitoxin není obchodováno (2/0). Imunoglobulíny jsou 

dobře zastoupené. Forma pro intravaskulární podání (91/19) a pro extravaskulární podání 

(77/12) (viz Graf 39). 

Graf 39 Hyperimunní séra a imunoglobuliny (J06): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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Poslední podskupinou jsou vakcíny (J07). Dle WHO je 24 esenciálních. V ČR je 18 z nich 

registrovaných. Bohužel i tato podskupina je ohrožena výpadky navzdory vysokému číslu počtu 

registrací jsou tyto LP obchodovány v malém počtu: bakteriální a virová vakcína, kombinovaná 

(80/3), vakcína proti hepatitidě B (39/3), vakcína proti neštovicím (31/2) (viz Graf 40–42).  

Graf 40 Vakcíny (J07): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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Graf 41 Vakcíny (J07): Antibakteriální vakcíny (J07A): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 42 Vakcíny (J07): Virové vakcíny (J07B), virové a bakteriální vakcíny kombinované (J07C): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Nutno podotknout, že nedostupné vakcíny v ČR například proti: záškrtu, tuberkulóze, černému 

kašli, spalničkám, příušnicím a zarděnkám existují jako vakcíny v kombinacích, nikoliv samotné. 

Jako tri-vakcína záškrt + tuberkulóza + černý kašel a tri-vakcína spalničky + zarděnky  

+ příušnice. [98] 
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3.2.2.8 Cytostatika a imunomodulační léčiva (L) 

Dle WHO je esenciálních cytostatik a imunomodulčních LP 45. V ČR je registrováno 40 z nich 

(viz Graf 43). Pouze dvě z nich nejsou obchodované a to jsou: peginterferon alfa-2b (90/0)  

a asparaginaza (2/0). Nejvyšší množství registrací má imatinib (364/11), anastrozol (140/13), 

bicalutamid (134/12), a capecitabin (133/13). LP z této skupiny, které nejsou registrovány v ČR: 

dactinomycin, daunorubicin, procarbazin, mitefosin a tretinoin. LP, které by mohly díky 

nedostatečnému množství registrací podléhat výpadkům, jsou: vincristin (3/2), cisplatina (3/1), 

merkaptopurin (2/1), chlorambucil (1/1), tioguanin (1/1) a vinblastin (1/1) (viz Graf 44–50).
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Graf 43 Cytostatika a imunomodulační  LP (L): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP (L) 
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Graf 44 Cytostatika (L01A): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 45 Cytostatika (L01B): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 46 Cytostatika (L01C): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 47 Cytostatika (L01D): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 
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Graf 48 Cytostatika (L01X): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 49 Cytostatika: Hormonální LP používané v onkologii (L02): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 
2019 
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Graf 50 Cytostatika: Imunostimulancia (L03), imunosupresiva (L04): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 
2019 
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3.2.2.9 Muskuloskeletární systém (M) 

Dle WHO je 6 LP pro muskuloskeletární systém esenciálních, v ČR je registrováno  

a obchodováno 5 z nich. Nedostupným LP je vecuronium. Podle EudraPharm je vecuronium 

bromid registrován pro intravenózní podání ve Velké Británii, Německu, Portugalsku, Řecku, 

Nizozemsku a na Maltě.[95] Nejvyšší počet registrací má: ibuprofen (697/65), allopurinol 

(167/16) a atracurium (10/2). LP ohrožené výpadkem díky nedostatečnému množství registrací 

jsou: suxamethonium (4/1) a penicilamin (2/2) (viz Graf 51). 

Graf 51 Muskoskeletární systém (M): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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3.2.2.10 Nervový systém (N) 

Dle WHO je esenciálních léčiv pro nervový systém 37. V ČR je registrováno 35 LP, 34 z nich je 

obchodovaných (viz Graf 52). Nejvyšší množství registrací má: oxykodon (791/23), paracetamol 

(260/39), nicotin (228/19), oxid dusičitý (191/9) a risperidon (190/37). Nejmenší množství 

registrací a tudíž LP lehce postihnutelná výpadkem mají: biperiden (2/1), lithium (2/2), kofein 

citrát (2/1), ketamin (1/1), chlorpromazin (1/1) a fluphenazin (1/1). Halotan  

a lorazepam nejsou dostupné na českém trhu, dle EudraPharm je halotan dostupný jen ve 

Velké Británii[95], lorazepam bude od 4/2020 dostupný i v ČR.[80] Léčivé přípravky methadon 

(7/0) a kombinovaný lidokain (2/0) jsou registrovány, nýbrž nejsou obchodovány  

(viz Graf 53–56). Methadon je připravován jako IPLP v nemocničních lékárnách. 
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Graf 52 Nervový systém (N): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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Graf 53 Nervový systém (N): Anestetika (N01): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

 

Graf 54 Nervový systém (N): Analgetika (N02), antiepileptika (N03): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR v roce 
2019 
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Graf 55 Nervový systém (N): Antiparkinsonika (N04), psycholeptika (N05): Počet registrovaných a obchodovaných LP v ČR 
v roce 2019 
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Graf 56 Nervový systém (N): Psychoanaleptika (N06), jiné LP nervového systému (N07): Počet registrovaných a 
obchodovaných LP v ČR v roce 2019 

 

3 6

39

2 5 4

228

72 2 6 1 3 2

19

0
0

50

100

150

200

250

P
o

če
t 
[k

s]

účinná látka

Registrované LP

Obchodované LP



 

82 
 

3.2.2.11 Antiparazitika, insekticidy a repelenty (P)  

Dle WHO je esenciálních antiparazitik 46. V ČR je registrováno pouze 9 z nich a obchodováno 

jen 5. 31 (86 %) z nich není dostupno na českém trhu. Největší množství registrací má 

permethrin (7/1). Registrované, ale bohužel neobchodované jsou: praziquantel (2/0), 

primaquin (1/0), chinin (1/0) a pentamidin isethionát (1/0). Metronidazol (1/1), 

hydroxychlorochin (1/1), meglumin antimoniát (1/1) a mebendazol (1/1) jsou registrovány 

v tak malém počtu, že u nich hrozí výpadek (viz Graf 57). 

Graf 57 Antiparazitika, insekticidy, repelenty (P): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 

 

Dostupnost antiparazitik, především antimalarik je celosvětovým problémem. Antimalarika se 

vyrábějí z rostlin Artemisia, které je potřeba pěstovat, sklízet a zpracovávat, což částečně 

způsobuje jejich nedostupnost. Poptávka se také zvýšila kvůli doporučení WHO v roce  

2004–2005, kdy jsou tyto LP léčivy první volby.[91] 

  

7

2

1 1 1 1 1 1 11

0

1 1

0 0

1

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

P
o

če
t 
[k

s]

účinná látka

Registrované LP

Obchodované LP



 

83 
 

3.2.2.12 Respirační systém (R) 

Dle WHO je esenciálních léčiv pro respirační systém 10. V ČR je registrováno a obchodováno  

9 z nich. Největší množství registrací má: xylometazolin (35/20), loratadin (28/12), salbutamol 

inhalační (7/5) a salbutamol (7/3). Naopak nejmenší množství registrací má: ipratropium 

bromid (2/2) a plicní surfaktanty (2/1). Cyclizin není na českém trhu registrován, dle 

EudraPharm je registrován v EU[95] (viz Graf 58). 

Graf 58 Respirační systém (R): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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3.2.2.13 Smyslové orgány (S) 

Dle WHO je esenciálních LP pro smyslové orgány 13. V ČR je registrováno a obchodováno  

8 z nich. Nejvyšší počet registrací má: latanoprost (39/12) a timolol (11/5). Nejnižší počet 

registrací a tím pádem nejvyšší riziko výpadku v případě problému má: tropicamid (3/1), 

fluorescein (3/2), gentamycin (1/1), prednisolon (1/1), acetazolamid (1/1) a atropin (1/1) (viz 

Graf 59). Tetracyklin, aciclovir, epinefrin, pilokarpin a tetrakain jsou na českém trhu 

nedostupné LP (některá z nich např. pilokarpinové kapky do očí jsou v nemocničních lékárnách 

připravovaná jako IPLP). Aciclovir si v roce 2020 zaregistrovala pro oční použití v ČR AGEPHA 

PHARMA s.r.o., Senec.[80] Pilokarpin pro oční použití je registrovaný ve Švédsku. Tetracyklin, 

epinefrin a tetralin nejsou dle EudraPharm registrovány pro oční použití nikde v EU.[95] 

Graf 59 Smyslové orgány (S): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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3.2.2.14 Různé přípravky (V)  

Dle WHO je esenciálních 21 LP pro skupinu různé. V ČR je registrovaných 12 z nich, 11 je 

obchodovaných. Nejvyšší množství registrací má: kyslík (634/57), voda pro injekce (97/24), 

kalcium folinát (35/8) a iohexol (24/9). Nejnižší množství registrací má: deferoxamin (2/1), 

thiosulfát (1/1), protamin (1/1) a mesna (1/1). Pruská modř (1/0) je na českém trhu 

registrována, ale není obchodována (viz Graf 60). 

Graf 60 Různé přípravky (V): Shrnutí: Dostupnost registrovaných a obchodovaných LP 
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4 Diskuze 

Sběr dat pro tuto práci probíhal analýzou dostupnosti LP. Jako hlavní zdroj informací byla 

použita data dostupná na stránkách SÚKL.[13] V ČR je od roku 2008 povinností MAH hlásit 

uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek LP na český trh. Práce shrnuje 

výsledky hlášení MAH za období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2018 (viz Graf 1–2, Tabulka 1–2). Výsledky 

bohužel potvrdily vzrůstající trend v nedostupnosti jednotlivých LP. I přes tuto skutečnost 

dochází nejčastěji pouze k přerušení dodávek LP na český trh s jejich následným obnovením. 

Každopádně i délka nedostupnosti LP může mít velký vliv na poskytování zdravotní péče v ČR. 

U některých LP se setkáváme pouze s např. měsíčními výpadky (v roce 2019 – 2020 u LP  

Vigantol[99] kvůli výrobním důvodům). Tyto krátkodobější výpadky mohou být pokryty 

dostatečnou zásobou LP v lékárnách.  

Z dat také vyplývá, že nejčastěji postiženými LP jsou LP s úhradou zdravotní pojišťovny. 

Z tohoto faktu by mohla vyplývat velká finanční zátěž pro výrobu těchto LP. Naopak u LP, která 

nejsou hrazena ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče, není cena 

regulována. Cena nehrazených LP je často regulována jen konkurencí. 

Další část práce byla zaměřena na dostupnost esenciálních LP v ČR. Použitá data byla získána 

analýzou dostupnosti LP uváděného na stránkách SÚKL[13]  v období 16. 6. – 7. 11. 2019. LP 

byly vybírány dle svých ATC kódů a srovnávány se seznamem esenciálních LP vydaných v dubnu 

2019 organizací WHO (The Selection and Use of Essential Medicines, Report Of The WHO 

Expert Committee, 2019).[6] Tyto seznamy vydává WHO každé dva roky. Na základě získaných 

výsledků byly vytvořeny grafy pro každou hlavní ATC skupinu zvlášť. Tyto data byla porovnána 

s výsledky shodně získané analýzy z 15. 3. 2017 společností Arete – Zoe, LLC 1334 E Chandler 

Blvd 5A-19, Phoenix 85048 Arizona USA, provedené MVDr. Veronikou  

Valdovou[91] (viz Tabulka 3). 
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Tabulka 3 Srovnání počtu registrovaných LP a obchodovaných LP dle ATC skupin v roce 2017 a 2019 

 
 

ATC  

Rok 

Celkové množství 

2017 2019 

Registrované 
LP 

Obchodované 
LP 

Registrované 
LP 

Obchodované 
LP 

A 1870 231 1910 252 

B 1786 291 2426 295 

C 1541 281 1729 275 

D 125 50 125 43 

G 198 62 234 70 

H 250 51 299 54 

J 2181 328 2510 306 

L 1738 261 1686 231 

M 637 70 880 86 

N 2148 283 2225 272 

P 16 5 16 5 

R 91 58 93 53 

S 71 34 60 24 

V 684 102 806 107 

 

Z výsledků můžeme vidět vzrůstající trend MAH zvyšovat množství registrovaných LP, ale 

mnohdy už nenastane zvýšení množství i obchodovaných LP. Spousta registrací vzniká pro 

Českou republiku také díky centralizované registraci LP.[100] Vzhledem k výraznému zvyšování 

registrací tedy můžeme usuzovat, že většina registrovaných LP je obchodována na jiném trhu 

než českém. Pokud by došlo k výpadku LP na českém trhu, mohl by tedy konkurenční MAH 

s centralizovaným LP ihned reagovat na tuto situaci a na český trh tento generický přípravek 

dodat. Ke zvyšování registrací dochází zejména při nadcházejícím konci platnosti patentu LP. Po 

skončení platnosti patentu se zvyšuje i počet obchodovaných LP.[101] 

Ve skupině, kde nedošlo ke změně celkového počtu LP oproti roku 2017 je ATC skupina  

P – antiparazitika, insekticidy a repelenty. Zde došlo pouze ke změně obchodování u dvou látek 

a to primachinu a megluminu. Primachin se v ČR přestal obchodovat a meglumin se naopak 

obchodovat začal. ATC skupina P je skupinou, která je v ČR nejméně zastoupenou, co se týče 

jak počtu registrací, tak obchodovatelnosti. Nutno podotknout, že tato skupina v našich 

zeměpisných šířkách není zcela používanou, nicméně se značnou globalizací[102]  

a přicházejícím globálním změnám dochází i k migraci živočišných druhů a proto by se 

v budoucnu mohlo stát, že tato skupina nebude v ČR dostatečně zastoupenou.  
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V ATC skupinách L – cytostatika a imunomodulační léčiva a S – smyslové orgány došlo k úbytku 

jak registrovaných, tak obchodovaných LP. Pro LP smyslových orgánů můžeme hlubší analýzou 

zjistit, že největší úbytek zaznamenaly LP timolol a latanoprost. Zde se mohlo projevit snížení 

počtu díky registraci kombinovaných LP s těmito účinnými látkami, která už nespadají pod 

esenciální LP. U skupiny L – cytostatika a imunomodulační léčiva se snížení takto vysvětlit nedá. 

V této skupině jsou jedny z nejnákladnějších LP, často s centralizovanou registrací. 

Právně‑administrativní nejistota, nejasná forma tvorby cen a netransparentní prostředí může 

řadu farmaceutických společností od uvedení léčiv na český trh odradit.[77] 

 

U ATC skupin LP C – kardiovaskulární systém, J – antiinfektiva pro systémové použití,  

N – nervový systém a R – respirační systém došlo ke zvýšení registrovaných LP, ale k poklesu 

obchodovaných LP.  

U skupiny D – dermatologika došlo pouze ke snížení obchodovaných LP. Tato skupinou je se 

skupinou P – antiparazitika, insekticidy a repelenty nejvíce postiženou, co se týče množství LP  

a jejich nedostatkem na českém trhu. 

Ve zbylých skupinách tj. A – trávicí trakt a metabolismus, B – krev a krvetvorné orgány,  

G – urogenitální trakt a pohlavní hormony, H – systémová hormonální léčiva kromě pohlavních 

hormonů a insulínu, M – muskoskeletární sytém a V – různé přípravky došlo jak ke zvýšení 

počtu registrovaných LP, tak zvýšení obchodovaných LP. 

Seznam nepostradatelných léčiv obsahuje 430 LP. V České republice v současné chvíli (2019) 

zcela chybí 142 LP (tj. 33 %). Nejpočetnější skupinou je N – nervový systém, kde chybí pouze  

8 % LP. Nejhůře je dotčena skupina P – antiparazitika, insekticidy a repelenty, kde chybí 86 % 

LP (viz Příloha 1). 

V přílohách práce jsou uvedeny tabulky a grafy (Příloha 1 – 5) shrnující situaci registrovaných 

LP a obchodovaných LP na českém trhu pro shodné období (16. 6. – 7. 11. 2019), jejich podíl  

a množství LP na českém trhu. 

Hlavním problémem nedostatku a jednotlivých výpadků LP zahrnuje určitě konsolidace 

farmaceutického průmyslu a koncentrace závodů pro výrobu LP do dvou zemí a to do Indie  

a Číny.[19] Při výrobním problému se tak nedostatek LP projeví na značném podílu světového 

trhu. 
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Bohužel výpadky LP lze pozorovat u všech skupin LP nehledě na jejich dostupnost v ČR. Jeden 

z nejvíce diskutovaných problémů je jistě redistribuce LP.[74] Jednotliví výrobci LP se snaží této 

redistribuci bránit zavedením DTP systému, který značnou část LP určitě ochrání. Nicméně 

největší ochranu by měla v této otázce obstarat vláda a její kompetentní složky. V současné 

chvíli se jedná o novele zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech o zavedení tzv. emergentního 

systému. Tento systém by měl zaručovat lékárně, že se prostřednictvím výrobce dostane do  

48 hodin k léčivému přípravku, který lékárna nemohla objednat přes distribuci. Zde je 

podmínka, že lék není ve výrobním výpadku.[103] Otázkou zůstává, jak je možné, že se lékárna 

nedostane k určitému LP přes distribuci? 

Bohužel, ani tento emergentní systém nevyřeší výrobní výpadky jednotlivých LP. Tyto výpadky 

by mohlo vyřešit více výrobních míst po celém světě, nicméně tato struktura by byla značně 

komplikovaná, jak pro výrobce, tak pro distributory.[19] 
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5 Závěr 

Nedostatek LP na trhu je globální problém 21. století nejen ve vyspělých státech, ale  

i v rozvojových zemích. Nedostupnost základních LP představuje jak zhoršení veřejného zdraví, 

tak riziko pro jednotlivé pacienty. Substituce základních LP, nebo volba léků druhé linie, jsou 

často méně účinné varianty léčby, mohou mít více nežádoucích účinků a také bývají často 

dražší. [91] 

Hlavní příčiny nedostatku LP jsou hlavně konsolidace farmaceutického průmyslu, nedostatečná 

konkurence generického trhu, nízká zisková marže hlavně pro generický trh, nedostatek 

investic do obnovy a nových technologií, přísná regulační opatření a nízká flexibilita trhu. 

Nedostatek LP také lékařům znemožňuje dodržovat postupy evidence-based medicines a nutí 

k improvizaci optimální péče. [19, 24, 91] 

Zákonný dovoz je často zatížen značnou byrokracií. Pokusy získat základní LP z alternativních 

zdrojů poskytují příležitost pro zavedení padělaných a nekvalitních LP do klinické praxe.[69] 

Dynamika trhu bohužel nezajistí základní LP bez regulačního zásahu.[91] 

Řešení by mohlo zahrnovat vytvoření národních a nadnárodních společných nákupních center 

pro základní LP, které je jinak obtížné získat, shromáždění poptávky na vnitrostátní  

a nadnárodní úrovni a vytvoření národních zásob základních LP, u kterých je riziko nedostatku. 

Momentálně si v ČR tyto skladové zásoby LP řídí nemocnice.  

Další opatřením by mohlo být zavedení minimální zaručené ceny pro konkrétní základní LP. 

V ČR je stanovena maximální cena LP, která se velmi často mění na základě přehodnocení 

jednotlivých skupin LP a nedává MAH jistotu, že LP bude profitabilní. Nutno podotknout, že 

přehodnocování maximálních cen LP v ČR značně snižuje náklady veřejného zdravotnictví, 

bohužel ale taky dává možnost vývozu levnějších LP do zemí, kde je jejich cena mnohem vyšší  

a tím snižuje zásobu a množství LP určenou pro český trh.  

Dalším opatřením by mohlo být zavedení vyšších sankcí pro MAH za nedodržení podmínek 

ohlašování přerušení, ukončení a obnovení dodávek LP na český trh.  
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8 Přílohy 
Příloha 1 Shrnutí: Dostupnost základních (esenciálních) LP dle orgánových tříd v ČR 

Třída orgánových systémů 
Esenciální LP 

dle WHO 

Dostupnost 
(Počet registrací 

na ČR trhu) 

Dostupnost (počet 
obchodovaných LP na ČR 

trhu) 

Počet 
neregistrovaných 

LP 

Počet 
neobchodovaných LP 

% 
nedostupných 

LP 

A – Trávicí trakt a metabolismus 34 25 25 9 9 26 % 

B – Krev a krvotvorné orgány 33 26 26 7 7 21 % 

C – Kardiovaskulární systém 25 21 21 4 4 16 % 

D – Dermatologika 21 10 9 11 12 57 % 

G – Urogenitální trakt a pohlavní 
hormony 

19 12 12 7 7 37 % 

H – Systémová hormonální léčiva 
kromě pohlavních hormonů a inzulínu 

11 10 10 1 1 9 % 

J – Antiinfektiva pro systémové 
použití 

119 86 74 33 45 38 % 

L – Cytostatika a imunomodulační 
léčiva 

45 40 38 5 7 16 % 

M – Muskoskeletární systém 6 5 5 1 1 17 % 

N – Nervový systém 37 35 34 2 3 8 % 

P – Antiparazitika, insekticidy, 
repelenty 

36 9 5 27 31 86 % 

R – Respirační systém 10 9 9 1 1 10 % 

S – Smyslové orgány 13 8 8 5 5 38 % 

V – Různé přípravky 21 12 11 9 10 48 % 

Souhrn 430 308 287 122 142 33 % 
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Příloha 2 Shrnutí: Dostupnost základních (esenciálních) LP dle orgánových tříd v ČR 
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Příloha 3 Podíl esenciálních LP registrovaných a obchodovaných v ČR dle WHO  
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Příloha 4 Podíl registrovaných LP na českém trhu dle ATC 
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Příloha 5 Podíl obchodovaných LP na českém trhu dle ATC 
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