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Úvod 

Zajištění všeobecného přístupu k lékům a zejména dopad práv duševního vlastnictví na 

dostupnost léků vzbuzují kontroverzi již desítky let. Vzhledem k probíhající pandemii jsou 

otázky týkající se přístupu k lékům v těchto dnech široce diskutovány, avšak počátek této 

problematiky šahá až do devadesátých let minulého století a úzce souvisí s přijetím Dohody 

TRIPS1. Touto dohodou byly poprvé v historii stanoveny minimální standardy na poli duševního 

vlastnictví. V Dohodě TRIPS byla mimo jiné zakotvena povinnost poskytovat lékům patentovou 

ochranu na dobu alespoň 20 let, což dříve nebylo zvykem a mnoho členských států v době přijetí 

Dohody TRIPS patentovou ochranu na léky neudělovalo. Neblahé dopady této povinnosti se 

projevily již pár let po přijetí Dohody TRIPS, když během krize AIDS umíraly na světě miliony 

lidí na nemoc, pro kterou v té době již existovaly efektivní léky, leč cenově nedostupné pro 

obyvatele chudší části planety. Nedostatečný přístupu k lékům byl zprvu považován výhradně 

za problematiku spjatou s rozvojovými zeměmi, postupem času však ceny léků zaznamenaly tak 

enormní růst, že se s cenovou nedostupnosti léků potýkají stále častěji také ekonomicky vyspělé 

země. Dohoda TRIPS obsahuje různé nástroje pro překonání patentové ochrany a tím i snížení 

cen léků, především se jedná o institut nucených licencí. Ten ovšem státům přináší mnohá uskálí 

a často dokonce ani není vhodným řešením pro získání přístupu k patentovaným lékům.  

Patenty jsou udělovány na vynálezy v různých oborech, jsou to však právě léky, jejichž 

patentovatelnost budí v mezinárodním prostředí největší kontroverzi. Mnozí patentovatelnost 

léků a s tím spojené omezení dostupnosti považují za morálně neospravedlnitelné. Na tématu mě 

nicméně nezaujala jen morální rovina problému, nýbrž také nesmírně dynamický vývoj této 

problematiky. O jak významnou, univerzální a proměnlivou problematiku se jedná, lze ostatně 

pozorovat během probíhající pandemie.  

Rigorózní práce čerpá převážně ze zahraničních zdrojů, především pak od autorů jako Carlos 

Correa, Holger Hestermayer a Ellen't Hoen, kteří se řadí v problematice patentové ochrany léků 

k světově nejcitovanějším autorům. Práce se primárně snaží vycházet z původních pramenů a až 

při potřebě bližší interpetace některého z ustanovení využívá poznatků z dostupných komentářů. 

Tak tomu bylo i u analýzy nejstěženějšího pramene této práce, Dohody TRIPS. V práci analyzuji 

samotný text Dohody a pouze v případě interpretačních potíží jsem nahlédnul do obsáhlého 

komentáře publikovaného Carlosem Correou. Z hlediska metody výzkumu jsem při psaní 

                                                 
1 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví  
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rigorózní práce aplikoval především explanaci a intepretaci, pomocí kterých byla zpracována 

převážná většina dostupných zdrojů. Následně jsem pomocí analýzy a syntézy propojil získané 

poznatky do logického celku.  

Jednotlivé kapitoly jsem se snažil členit tak, aby mezi nimi byla logická návaznost a 

z obecnějšího výkladu jsem postupně přecházel k hlubší analýze dané problematiky. Práce je 

členěna do šesti kapitol, vyjma úvodu a závěru, kdy první kapitola pojednává o samotném pojmu 

patent a jeho historickém vývoji. V druhé kapitole se zabývám otázkou, zda je přístup k lékům 

garantován některou z mezinárodně uznávaných smluv. Třetí kapitola je meritem rigorózní 

práce, proto je také nejobsahlejší. V této kapitole se věnuji podrobné analýze Dohody TRIPS, 

zejména s důrazem na oddíly a ustanovení týkající se patentové ochrany. Čtvrtá kapitola se 

vztahuje k období po přijetí Dohody TRIPS. Pozornost je zde věnována především Deklaraci 

z Dohá a tzv. TRIPS-plus ustanovením. V páté kapitole se zaměřuji na patentový systém, 

poukazuji na jeho nedostatky a zároveň rozebírám alternativní systémy a jejich vhodnost. 

Závěrečná šestá kapitola se pak věnuje jednak analýze problematiky přístupu k lékům 

během současné pandemické situace se zaměřením na Evropskou unii, rozvojové a nejméně 

rozvinuté země a také se zabývá návrhy de lege ferenda.  

Pro tuto rigorózní práci jsem si vytyčil několik cílů. Nejdříve se budu zabývat otázkou, zda 

přístup k lékům je garantován na mezinárodní úrovni, případně prostřednictvím kterých práv lze 

přístup k lékům dovodit. Dalším z cílů je analýza patentového systému, označení jeho 

případných nedostatků a posouzení vhodnosti alternativních systémů. Poslední cíl je zaměřen na 

současnou pandemickou situaci, přičemž cílem je posoudit možnosti přístupu k léčivým 

přípravkům v rámci Evropské unie, v rozvojových a nejméně rozvinutých zemích.  

Rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 15. 3. 2021. 
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1. Pojem patent a historický exkurz 

1.1 Definice pojmu 

Vzhledem k dopadům patentové ochrany na přístup k lékům považuji za nutné, aby byl pojem 

patent nejdříve důkladně analyzován. Je třeba zdůraznit, že v oblasti duševního vlastnictví 

momentálně neexistuje žádná mezinárodní smlouva, která by zcela harmonizovala všechny 

právní řády na světě. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen 

„TRIPS“2, „Dohoda“ nebo „Dohoda TRIPS“) sice stanovuje určité minimální standardy na poli 

ochrany duševního vlastnictví, přenechává však jednotlivým státům, aby si otázky právní 

ochrany vynálezů upravily ve svých vnitrostátních právních řádech. Kupříkladu v České 

republice jsou patenty upraveny v zákoně č. 527/1990 Sb., zákon o vynálezech, průmyslových 

vzorech a zlepšovacích návrzích (dále jen „zákon o vynálezech“). 

Na všeobjímající a univerzální definici pojmu patent neexistuje shoda. Obecně však lze 

konstatovat, že skrze patent je vynálezu uděleno výlučné právo, které jeho držiteli umožňuje 

ostatním zabránit, aby předmět patentu používali, vyráběli, prodávali nebo jej uváděli na trh, a 

to po časově omezenou dobu obvykle činící 20 let od data podání přihlášky.3 Na oplátku je 

povinností vynálezce předmět patentu náležitě objasnit pro případnou širší reprodukci po 

skončení ochranného období. Evropská patentová úmluva například vyžaduje objasnění 

vynálezu natolik jasně a úplně, aby jej mohl uskutečnit odborník v daném oboru (k osobě 

odborníka viz níže).4 Patent je udělován na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, ten má za 

úkol v průběhu přihlašovacího řízení zkoumat existenci požadovaných zákonných podmínek. 

V České republice tuto roli plní Úřad průmyslového vlastnictví.5 Samotné udělení patentu však 

ještě nemusí automaticky znamenat, že předmět patentu bude moci jeho majitel bez dalšího 

uvádět na trh. To se týká především léků, u těch je totiž potřeba před jejich uvedením na trh 

zajistit jejich bezpečnost, která se nejčastěji prokazuje klinickým testováním. Až na základě 

údajů z klinického testování může příslušný regulační úřad rozhodnout o registraci léku a ten 

může být následně uveden na trh (blíže kapitola 4.4).  

                                                 
2 Akronym pro anglický název The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
3 WIPO. WIPO Intellectual Property Handbook. [online], WIPO Publication No. 489 (E), 2004 [cit. 10. ledna 2021], 
s. 17. ISBN 978-92-805-1291-5. Dostupné na: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_489.pdf 
4 Evropská patentová úmluva revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a Revizním aktem 
EPÚ z 29. listopadu 2000 (dále jen „Evropská patentová úmluva). Dostupná na: https://www.upv.cz/cs/pravni-
predpisy/mezinarodni/evropska-patentova-umluva-(epc).html, článek 83 
5 CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICHOVÁ. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 
978-80-7400-268-7, s. 5-6 

https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/evropska-patentova-umluva-(epc).html
https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/evropska-patentova-umluva-(epc).html


 4 

 

Aby byl vynález způsobilý k patentové ochraně, musí splňovat několik kritérií, mezi které se 

nejčastěji řadí novost řešení, vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost.6 Dle Dohody 

TRIPS „mohou být patenty uděleny na jakékoliv vynálezy bez ohledu na to, zda jde o výrobky 

nebo výrobní procesy, a to ve všech technických oblastech, za předpokladu, že jsou nové, 

obsahují tvurčí činnost a jsou průmyslově využitelné“.7 Podobné požadavky klade také Evropská 

patentová úmluva, dle které „se evropské patenty udělují na vynálezy ve všech oblastech 

techniky, pokud jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné“.8 

K účelu a kritériím institutu patentu se vyjádřil také Nejvyšší soud České republiky v rozsudku 

ze dne 19. 6. 2015, sp. zn. 23 Cdo 1372/2015, když uvedl, že „účelem institutu patentu je ochrana 

vynálezu, který splňuje kritéria novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti. 

Vynálezecká činnost vedoucí ke vzniku vynálezu splňující kritéria patentovatelnosti je 

dlouhodobá a mnohdy myšlenkově i ekonomicky nákladná“.9   

Vynález se považuje za nový, není-li součástí stavu techniky. Za stav techniky se pak považuje 

vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, umožněn přístup 

veřejnosti, a to nejen písemnou nebo ústní formou, ale také například veřejným užíváním. Vše 

zveřejněné nejpozději v poslední den přede dnem podání přihlášky může být namítáno proti 

novosti jejího předmětu. Přihlašovatel novost neprokazuje, jelikož splnění této podmínky 

zkoumá v rámci své kompetence příslušný orgán. Původně byla vyžadována novost toliko 

lokální, v současnosti se však již běžně vyžaduje novost celosvětová.10 Kritérium vynálezecké 

činnosti vyžaduje, aby vynález nebyl zřejmý pro průměrného odborníka v daném oboru. Zřejmé 

je vše, co nepřekračuje rámec schopnosti odborníka v dané oblasti techniky, přičemž za takovou 

osobu by měl být považován profesionál s obecnými znalostmi daného oboru. Jako důkazy o 

nezřejmosti mohou pro přihlašovatele sloužit například bezvýsledné pokusy odborníků o řešení 

shodného problému.11 Vynálezeckou činností se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 

                                                 
6 MALÝ, Josef. Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2002. ISBN 80-7179-320-5, s. 26 
7 Sdělení MZV o sjednání Dohody o zřízení WTO č. 191/1995 Sb., Dohoda o obchodních aspektech práv 
k duševnímu vlastnictví. In: Sbírka zákonů, 19. září 1995, roč. 1995, částka 51. Dostupné na: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-191, článek 27 odstavec 1 (dále jen „TRIPS“) 
8 Blíže článek 52 Evropské patentové úmluvy 
9 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 6. 2015, sp. zn. 23 Cdo 1372/2015 
10 CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICHOVÁ a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. 
ISBN 978-80-7400-268-7, s. 24-39 
11 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. doplněné a přepracované 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-655-5, s. 101-102 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-191
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dne 26. 8. 2013, č.j. 8 As 70/2011-239, ve kterém se vyjádřil v tom smyslu, že „posouzení, zda 

je vynález nový a zda je výsledkem vynálezecké činnosti, je otázkou právní a vychází ze 

skutkového stavu věci zjištěného na základě hodnocení důkazů. Správní uvážení se zde neuplatní. 

Výjde-li v řízení najevo potřeba posouzení odborných otázek, může soud vyžádat odborné 

vyjádření nebo znalecký posudek“.12 Konečně u průmyslové využitelnosti vynálezu se vyžaduje, 

aby vynález bylo možné opakovaně využívat v průmyslu, zemědělství nebo jiných odvětvích 

hospodářství. Předpokladem je, že předmět vynálezu bude možno kdykoliv reprodukovat, čímž 

je eliminováno udělení patentové ochrany zdánlivým vynálezům, jako je například tzv. 

perpetuum mobile.13  

Ani při splnění všech výše uvedených kritérií však vynález nemusí patentovou ochranu získat. 

Důvodem jsou tzv. výluky z patentovatelnosti, mezi které obvykle spadají vynálezy, u nichž by 

udělení patentu nebylo v souladu se zájmy společnosti. V Dohodě TRIPS jsou výluky 

z patentovatelnosti upraveny v článku 27 odstavci 2 tak, že „členové mohou vyloučit 

z patentovatelnosti vynálezy, u nichž je na jejich území ochrana před komerčním využitím 

nezbytná k ochraně veřejného pořádku nebo morálky, včetně ochrany života nebo zdraví lidí, 

zvířat nebo rostlin, nebo k zabránění vážnému zasažení životního prostředí za předpokladu, že 

taková výluka se neděje pouze proto, že využití je zakázano jejich právem“. Ve třetím odstavci 

citovaného článku je pak stanoveno, že členové mohou dále vyloučit z patentovatelnosti 

diagnostické, léčebné a chirurgické metody léčení lidí a zvířat.14 V Evropské patentové úmluvě 

jsou z patentovatelnosti vyloučeny vynálezy, jejichž obchodní využití by se příčilo veřejnému 

pořádku nebo morálce.15 

1.2 Patent v historickém kontextu 

První existující důkazy o určité formě ochrany nových technických řešení šahají až do 

starověkého Řecka, kdy vůbec nejstarší dochovanou zmínkou o právu podobném patentu 

představuje již kolem roku 500 př. n. l. opatření řeckého města Sybaris. To za účelem rozvoje 

kulinářské vědy udělovalo po dobu jednoho roku výlučné právo tvůrcům nových receptů. Patent 

                                                 
12 Rozsudek Nejvyšššího správního soudu ze dne 26. 8. 2013, č.j. 8 As 70/2011-239 
13 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. doplněné a přepracované 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-655-5, s. 109 
14 Blíže článek 27 odstavec 2, odstavec 3 Dohody TRIPS  
15 Blíže článek 53 Evropské patentové úmluvy 
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v moderním slova smyslu se však objevuje až v roce 1474, to v Benátské republice byl přijat 

zákon o ochraně vynálezů, který obsahoval celou řadu rysů moderního patentového systému.16  

V roce 1623 byl v Anglii přijat zákon o monopolech, který se později stal vzorem pro všechny 

přijímané předpisy na ochranu vynálezů. Koncem 18. století existovalo zákonodárství o 

patentech vedle Anglie také ve ve Spojených státech amerických a ve Francii, kde byl v roce 

1791 během Velké francouzské revoluce přijat Národním shromážděním zákon o patentech.17 

Vývoj v Anglii, Spojených státech amerických a Francii vedl k rozmachu patentového práva také 

v dalších zemích a patentové zákony byly postupně přijaty v Rakousku (1810), Rusku (1812), 

Prusku (1815), Belgii, Nizozemsku (1817), Španělsku (1820), Bavorsku (1825), Sardinii (1826), 

Švédsku (1834) a konečně také v Portugalsku (1837). S rozmachem volného obchodu ve druhé 

polovině 19. století však nastal náhlý obrat v nahlížení na patentovou ochranu, která začala být 

považována za překážku volného obchodu. Rozvoj antipatentových hnutí vedl k tomu, že 

například v Nizozemsku byl v roce 1869 patentový zákon zcela zrušen.18   

Významný mezník na poli patentové ochrany přinesla až Vídeňská konference o patentech z 

roku 1873, která předznamenala konec antipatentového hnutí a definitivní vítězství zastánců 

patentové ochrany. Na Vídeňskou konferenci navázala v roce 1878 Pařížská konference, která 

vedla k přijetí nejstarší mezinárodní smlouvy na poli mezinárodního práva duševního vlastnictví, 

známá pod označením Pařížská úmluva.19 Na svou dobu stanovovala Pařížská úmluva velmi 

detailní pravidla, v jiných oborech tehdy nevídaná, jako například princip národního zacházení. 

Tento princip ukládal členským státům povinnost poskytovat v oblasti práva průmyslového 

vlastnictví stejné výhody všem státním příslušníkům členských zemí, nebylo tedy možné 

poskytovat vlastním občanům výhody, které by příslušníci jiných členských zemí nepožívali. 

Dalším důležitým prvkem Pařížské úmluvy bylo udělení dvanáctiměsíčního ochranného období 

pro majitele patentu, během kterého nemohl nikdo jiný získat patent na tentýž vynález, což 

usnadnilo proces obdržení patentové ochrany v několika zemích najednou. Nutno poznamenat, 

že cílem Pařížské úmluvy nebylo patentové zákony harmonizovat, proto byla při tvorbě 

vnistrostátních patentových zákonů státům ponechána i nadále volnost.20 S ohledem na 

                                                 
16 ZABY, Alexandra. The Decision to Patent. Berlin: Springer, 2010. ISBN 978-3-7908-2612-8, s. 7 
17 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. doplněné a přepracované vyd. 
Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-655-5, s. 72 
18 HESTERMAYER, Holger. Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines. New York: 
Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921520-1, s. 27 
19 Tamtéž, s. 34 
20 WIPO. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983. Ženeva: The International 
Bureau of Intellectual Property, 1983. ISBN 92-805-0099-6, s. 27-31 
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skutečnost, že Pařížská úmluva po státech nevyžadovala zavádět patentovou ochranu vynálezů, 

nastávaly paradoxní situace, kdy některé ze signatářských zemí patenty vůbec neudělovaly.  

K další významné podpoře integračních aktivit v oblasti práv duševního vlastnictví došlo až 

v roce 1970 přijetím Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, na jejímž 

základě vznikla dodnes nejvýznamnější organizace pro oblast duševního vlastnictví známá pod 

svou anglickou zkratkou WIPO (World Intellectual Property Organization, resp. Světová 

organizace duševního vlastnictví). Ta dnes spravuje Pařížskou i Bernskou úmluvu a od roku 1974 

je jednou ze specializovaných agentur Organizace spojených národů (dále jen „OSN“). Další 

významnou smlouvu v oblasti duševního vlastnictví je Smlouva o patentové spolupráci (The 

Patent Cooperation Treaty) z roku 1978.21 Díky této smlouvě je přihlašovateli umožněno na 

základě jediné mezinárodní přihlášky žádat o patentovou ochranu v jím zvoleném počtu 

smluvních států, čímž se značně zjednodušil proces získání patentové ochrany v několika státech 

najednou.22 

1.3 Cesta k TRIPS a zakotvení minimálních standardů 

Od druhé poloviny 20. století začaly ekonomicky vyspělé státy vyjadřovat svou rostoucí 

znepokojenost nad slabou ochranou práv duševního vlastnictví, způsobovanou především 

nedostatečnou harmonizací národních patentových zákonů. Situace, kdy jednotlivé státy mohly 

z patentovatelnosti svévolně vylučovat celé oblasti, vedla k tomu, že ještě v roce 1988 

vylučovalo farmaceutické produkty z patentovatelnosti 49 smluvních států Pařížské úmluvy. 

Zatímco vyspělé státy začaly vehementně prosazovat myšlenku zavedení přísnější mezinárodní 

patentové ochrany, v přímé opozici stály země rozvojové, kterým tehdejší liberální stav 

vyhovoval. Argumentace rozvinutých zemí pro přísnější patentovou ochranu spočívala zejména 

v tom, že země se silnou patentovou ochranou hradí náklady na výzkum a vývoj inovací, zatímco 

země bez patentové ochrany pouze těží ze získaných poznatků a stávají se z nich tzv. černí 

pasažéri (pojem jinak užívaný v ekonomické teorii veřejných statků). Po nezdařené snaze 

vyspělých států o dosažení požadovaných změn na půdě WIPO, upřely tyto státy svou pozornost 

k jednacím kolům konajících se v rámci mnohostranné dohody GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade, resp. Všeobecná dohoda o clech a obchodu). 23 

                                                 
21 WIPO. WIPO – A Brief History. [online], wipo.int [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na https://www.wipo.int/about-
wipo/en/history.html 
22 SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. Praha: Orac, 2003. ISBN 80-86199-63-0. s. 40 
23 HESTERMAYER, Holger. Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines. New York: 
Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921520-1, s. 36-41 
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Počátky GATT se datují do období mezi světovými válkami, tedy do období velké hospodářské 

krize a s tím souvísejícího vzestupu totalitních ideologií. Snaha zajistit stabilní hospodářský 

rozvoj vedla na konci druhé světové války zástupce spojeneckých sil k setkání v americkém 

městě Bretton Woods, aby společně vypracovali plán pro poválečnou globální politiku. 

Primárním cílem této konference bylo zamezit opětovnému nástupu politiky protekcionismu, 

která byla považována za hlavní příčinu hospodářské krize. Prvotním záměrem bylo 

vytvoření třech pilířů zahrnujících Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní 

měnový fond a Mezinárodní obchodní organizaci, prostřednictvím kterých měla být zajištěna 

stabilizace globální ekonomiky. GATT měla původně jen dočasný charakter a měla sloužit do 

doby vzniku Mezinárodní obchodní organizace. Jak se však později ukázalo, Mezinárodní 

obchodní organizace pro odmítavý postoj ze strany Spojených států amerických neměla tehdy 

naději na vznik, v důsledku čehož se původně dočasně sloužící GATT stala na několik dalších 

desítek let hlavním dějištěm jednání v oblasti mezinárodního obchodu.24  

Hlavním cílem GATT bylo v rámci jednotlivých konferencí řešit překážky v mezinárodním 

obchodu. Tyto konference byly označovány jako negociační kola a mezi lety 1947 až 1994 jich 

proběhlo celkově osm. Prvotním obsahem jednotlivých konferencí bylo vyjednávání o snížování 

cel mezi členskými státy, nicméně postupem času byly do jednání zařazeny i další témata.25 I 

přes nevůli ze strany rozvojových zemí byla na program závěrečného kola zařazena také otázka 

ochrany práv duševního vlastnictví. Toto kolo bylo zahájeno v uruguayském Punta del Este, 

podle toho bylo pojmenováno jako Uruguayské kolo. Prvotní odpor ze strany rozvojových států 

byl nakonec ze strany ekonomicky vyspělých zemí redukován jak hrozbami obchodních sankcí, 

tak i nabízenými výhodami v jiných oblastech, především v zemědělství a textilní výrobě.26 

Urugayské kolo nakonec vyústilo v největší reformu světového obchodního systému od vzniku 

GATT, jelikož v jeho závěru došlo k podepsání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, 

na jejímž základě vznikla k 1. lednu 1995 Světová obchodní organizace (World Trade 

Organization, dále jen „WTO“). Jako příloha Dohody o zřízení WTO byla přijata Dohoda o 

obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, známá spíše pod označením Dohoda 

TRIPS, která tvoří nejrozsáhlejší a nejkomplexnější právní režim uzavřený na úrovni 

multilaterálních vztahů v oblasti práv duševního vlastnictví. Dohoda TRIPS se stala závaznou 

                                                 
24 MACRORY, F. J. Patrick, Arthur E. APPLETON a Michael G. PLUMMER. The World trade organization: Legal, 
Economic and Political analysis. První svazek. New York: Springer, 2005. ISBN 978-0387226859, s. 91-92 
25 UNGER, Michael. GATT ROUNDS: WHO, WHAT, WHEN. [online], tradevistas.org, 7. prosince 2017 [cit. 10. ledna 
2021]. Dostupné na: https://tradevistas.org/gatt-rounds-who-what-when/ 
26 UNCTAD-ICTSD. Resource book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005. ISBN 
978-0-521-85044-5, s. 4 
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pro všechny členské státy WTO a jejím přijetím byly zakotveny vůbec poprvé v historii 

minimální standardy na poli ochrany duševního vlastnictví.27 Z pohledu patentového práva 

znamenala Dohoda TRIPS revoluci, jejíž dalekosáhlé dopady si pravděpodobně v té době mnozí 

ani neuvědomovali. Podrobněji se Dohodou TRIPS zabývám ve třetí kapitole této práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 SLAVÍK Jiří a Šimon BEDNAŘ. Dodatek k dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a 
jeho vliv na farmaceutický průmysl. Průmyslové vlastnictví. Praha: ÚPV, 2017, roč. 27, č. 6, s. 185. ISSN 0862-8726 
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2. Přístup k lékům ve světle mezinárodního práva 

2.1 Historický vývoj lidských práv 

Za vůbec první právní dokument, který hovoří o subjektivních právech jednotlivců, je 

považována Magna charta libertatum z roku 1215, která zakotvila celou řadu zásad 

aplikovatelných do dnešních dnů. Významný mezník ve vnímání lidských práv však nastal až 

koncem 18. století, kdy nejprve v roce 1776 Spojené státy americké ratifikovaly dokument zvaný 

Deklarace nezávislosti, která „pokládá za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě 

rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží 

život, svoboda a sledování osobního štěstí“.28 Americkou Deklaraci nezávislosti se o pár let 

později inspirovala francouzská Deklarace práv a člověka z roku 1789, která taktéž proklamuje 

svobodu člověka. Mezinárodní ochranu lidských práv je ovšem nutno vnímat v dobovém 

kontextu, kdy mezinárodní právo bylo vnímáno pouze jako právo národů a týkalo se tedy 

výhradně interakce států. Jednotlivci byli považování za majetek toho státu, ve kterém žili a bylo 

tedy výlučnou pravomocí každého státu, jak s vlastními státními příslušníky zacházel.29 

Výraznou změnu v pohledu na mezinárodní ochranu lidských práv přinesl až konec první 

světové války, kdy na základě výsledků Pařížské mírové konference vznikla mezinárodní 

organizace pojmenovaná Společnost národů. Základním dokumentem nově vzniklé organizace 

byl Pakt společnosti národů, v jehož preambuli členské země vyslovily závazek k dodržování 

mezinárodní spolupráce a respektování mezinárodního práva.30 Byly to však až události druhé 

světové války spojené s masovým porušováním lidských práv, které přinesly obrat v pohledu na 

zacházení s jednotlivci na poli mezinárodního práva. Od konce druhé světové války již nebylo 

zacházení s vlastními občany čistě vnitřní záležitostí jednotlivých států, nýbrž se už jednalo o 

záležitosti mezinárodního práva veřejného.31   

Prvním mezinárodním dokumentem uznávajícím lidská práva byla Charta organizace spojených 

národů, která byla přijata v roce 1945. V jejím úvodním článku je vytyčen cíl „uskutečňování 

mezinárodní součinnosti řešením mezinárodních problémů rázu hospodářského, sociálního, 

                                                 
28 Text Deklarace nezávislosti (1776) dostupný na: 
http://www.bruner.cz/dejepis/03novovek/deklarace_nezavislosti.pdf 
29 SMITH, K. M. Rhona. Texbook on International Human Rights. 7. vydání. New York: Oxford University Press, 
2016. ISBN 978-0-19-874621-8, s. 5-7 
30 MAHDAL, Marcel. Pakt společnosti národů (28. 4. 1919). [online], moderni-dejiny.cz, 20. 10. 2010 [cit. 10. 
ledna 2021]. Dostupné na: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/pakt-o-spolecnosti-narodu-28-4-1919/ 
31 JOSEPH, Sarah. Blame it on the WTO? New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-956589-4, s. 13 
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kulturního nebo humanitního a podporování a posilování úcty k lidským právům a základním 

svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství“. Dále Charta hovoří 

o mezinárodní součinnosti, když stanovuje, že „aby se vytvořily poměry stability a blahobytu, 

jež jsou nutné pro pokojné a přátelské styky mezi národy, založené na úctě k zásadě 

rovnoprávnosti a sebeurčení národů, bude Organizace spojených národů podporovat (a) 

zvyšování životní úrovně, plnou zaměstnanost a vytváření podmínek pro hospodářský pokrok a 

rozvoj, (b) řešení mezinárodních hospodářských, sociálních, zdravotnických a příbuzných 

problémů, jakož i mezinárodní součinnost v oblasti kultury a výchovy, (c) obecnou úctu k lidským 

právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství a 

jejich zachování.“.32 

2.2 Generace lidských práv 

Od počátku mezinárodního rozvoje lidských práv existovala dichotomie souborů lidských práv, 

obvykle označovaných jako generace. Nejprve se z francouzské a americké deklarace zrodila 

tzv. první generace lidských práv, kterou tvoří převážně všeobecně uznávaná a přijímaná práva. 

Do této skupiny práv patří například právo na život, právo na svobodu nebo právo na spravedlivý 

proces. Současně se sociálními reformami v Evropě se v 19. století zrodila tzv. druhá generace 

lidských práv, zahrnující práva hospodářské, sociální a kulturní. Do druhé generace práv spadá 

například právo na vzdělání nebo právo na sociální zabezpečení. Dichotomii lidských práv 

doplňuje ještě třetí generace, ta se zrodila nejpozději a jedná se převážně o skupinová práva, 

která mohou být vykonávána pouze kolektivně. Příkladem třetí generace lidských práv je 

například právo na životní prostředí.33 

Hlavním rozdílem mezi první a druhou generací lidských práv lze spatřovat v tom, že zatímco 

první generaci lidských práv tvoří negativní práva, vyžadující, aby se státy pouze zdržely jejich 

porušování, druhá generace lidských práv již vyžaduje, aby státy přijaly jistá opatření, což činí 

jejich realizaci podstatně náročnější. Toto tvrzení však neplatí absolutně, jelikož i první generace 

lidských práv obsahuje práva, u kterých je třeba jistého konání. Příkladem je právo na 

spravedlivý proces, jehož realizace nepochybně vyžaduje vytvoření odpovídající soudní 

infrastruktury.34 

                                                 
32 United Nations. Charta organizace Spojených národů. [online], osn.cz [cit. dne 15. 1. 2021]. Dostupné na: 
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta-OSN-2019.pdf  
33 SMITH K. M. Rhona. Texbook on International Human Rights. 7. vyd. New York: Oxford University Press, 2016. 
ISBN 978-0-19-874621-8, s. 46 
34 JOSEPH, Sarah. Blame it on the WTO? New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-956589-4, s. 21 
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Významným mezníkem pro vývoj lidských práv představovalo v roce 1948 přijetí Všeobecné 

deklarace lidských práv (dále jen „UDHR“35 nebo „Deklarace“), do které byly včleněny obě 

generace lidských práv. Deklarace sice není právně závazná, její účinek však překonal všechna 

očekávání a do dnešních dnů je přijímáná jako globální konsenzus na základních právech. 

Například Hannum je toho názoru, že podstatná část Deklarace se stala v průběhu času součástí 

mezinárodního obyčejového práva.36 Samotná Deklarace jednotlivé generace lidských práv 

nerozdělovala a bylo všeobecně předpokládáno, že v budoucnu bude přijata právně závazná 

smlouva, do které budou včleněny obě generace lidských práv. Politika studené války a vnímání 

rozdílů jednotlivých států mezi oběma generacemi lidských práv nakonec vedly k tomu, že došlo 

k přijetí dvou samostatných smluv. Zatímco Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech zakotvil práva první generace, tak Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech obsahoval práva druhé generace.37  

V dalších podkapitolách se budu věnovat prvnímu vytyčenému cíli, a sice, zda právo přístupu 

k lékům je mezinárodně uznáváno. Vzhledem k tomu, že právo na přístup k lékům není v žádné 

mezinárodní smlouvě uznáno explicitně, přichází v úvahu pouze garance tohoto práva 

prostřednictvím jiného práva. V analýze jsem zohlednil tři nejrelevantnější mezinárodně 

uznávaná práva, mezi které se řadí právo na zdraví, právo na život a právo na požitek 

z vědeckého pokroku.  Spíše okrajově se budu zabývat také mezinárodním obyčejovým právem.  

2.3 Právo na zdraví 

Samotnou definicí pojmu zdraví se jako jedna z prvních zabývala Světová zdravotnická 

organizace (World Health Organization, dále jen „WHO“), která ve svých stanovách definovala 

pojem zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a to nikoliv pouze jako 

absence nemoci či slabosti. V preambuli je pak explicitně uvedeno, že dosažení nejvyšší možné 

úrovně zdraví patří mezi jedno z fundamentálních práv kteréhokoliv člověka, a to bez rozdílu 

rasy, náboženství, politického přesvědčení nebo finančních možností jednotlivce.38 Právo na 

zdraví je dále zakotveno v celé řadě mezinárodních smluv, včetně již výše zmiňované UDHR, 

                                                 
35 Akronym anglického názvu The Universal Declaration of Human Rights. 
36 HANNUM, Hurst. The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law. 
Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 25/287, 1995, s. 289. Dostupné na: 
https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol25/iss1/13/ 
37 JOSEPH, Sarah. Blame it on the WTO? New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-956589-4, s. 17 
38 GRAD, P. Frank. The preamble of the Constitution of the World Health Organization. Bulletin of the World Health 
Organization: the international Journal of Public Health, 80(12), 2002, s. 981-984. Dostupné na: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/71722 
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která v článku 25 stanovuje, že „každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to 

zajistit zdraví a důstojný život jeho i rodiny“.39 Dále najdeme právo na zdraví upraveno 

v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen 

„ICESCR40“), Úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluvě o odstranění 

všech forem diskriminace žen, Úmluvě o právéch dítěte a v neposlední řadě je také uznáno 

v několika regionálních smlouvách jako je například Africká charta o lidských právech a právech 

národů nebo Evropská sociální charta. Právo na zdraví je uznáno také v nejméně 115 ústavách.41 

Jelikož není nutné zabývat se všemi výše uvedenými smlouvami, v další části se zaměřím toliko 

na důkladnout analýzu práva na zdraví v rámci ICESCR, která je ze všech výše uvedených smluv 

ta nejvýznamnější. 

2.3.1 Právo na zdraví dle článku 12 ICESCR 

ICESCR má 170 členských států, přičemž drtivá většina z nich jsou současně členy WTO. Mezi 

členské státy se neřadí Spojené státy americké, které smlouvu sice podepsaly, ale později ji 

odmítly ratifikovat. Tato skutečnost však nic nemění na faktu, že dle článku 18 písmene a) 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu „je stát povinen zdržet se jednání, které by mohlo mařit 

předmět a účel smlouvy, jestliže podepsal smlouvu“.42 Kromě Spojených států amerických 

přistoupily k ratifikaci všechny světové velmoci, včetně Číny.43 V ICESCR jsou zakotvena 

hospodářská, sociální a kulturní práva, které jsou však oproti UDHR v rozvinutější a právně 

závaznější podobě. Smluvní státy Paktu se v prvních dvou odstavcích článku 2 zavázaly 

„podniknout při maximálním využití svých zdrojů, samostatně i prostřednictvím mezinárodní 

součinnosti a hospodářské a technické spolupráce, kroky k postupnému dosažení plného 

uskutečnění všech práv uznaných v Paktu, a to všemi vhodnými prostředky, včetně přijetí 

zákonodárných opatření“, a zároveň „se zavázaly zaručit, že práva formulována v Paktu se 

budou uskutečňovat bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, 

politického nebo jiného smyšlení, národnostního a sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného 

                                                 
39 UN General Assembly. Universal Declaration of Human Rights. [online], refworld.org, 10. prosince 1948. [cit. 10. 
ledna 2021]. Dostupné na: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html, article 25 (dále jen „UDHR“) 
40 Akronym pro anglický název International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
41 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Fact Sheet No. 31 - The Right to Health. [online], 
refworld.org, červen 2008 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.refworld.org/docid/48625a742.html, 
s. 9-10 
42 Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. 9. 1987 o Videňské úmluvě o smluvním právu č. 15/1988 Sb. In 
Sbírka zákonů ČSR, 26. 2. 1988, roč. 1988, částka 2. Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-
15/historie, článek 18 písmeno a) 
43 Přehled členů ICESCR dostupný na: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&clang=_en#9 

https://www.refworld.org/docid/48625a742.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-15/historie
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-15/historie
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#9
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#9


 14 

postavení“.44 Z citovaného článku je zřejmé, že členské státy si byly plně vědomy obtížnosti 

realizace práv druhé generace, které vyžadují čas a také finanční zdroje. Z toho důvodu byla 

zvolena formulace postupného dosahování plného uskutečnění práv při maximálním využití 

svých zdrojů. Ve světle výše uvedeného tedy ani nelze předpokládat, že všechny členské státy 

budou schopny realizovat stanovené závazky ve stejnou dobu, naopak lze očekávat, že 

ekonomicky slabším státům bude realizace trvat delší dobu, než tomu bude u států ekonomicky 

vyspělých.  

Samotné právo na zdraví je zakotveno v článku 12 ICESCR, ten zní následovně: 

(1) Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně 

fyzického a duševního zdraví. 

(2) Státy, smluvní strany Paktu, učiní opatření k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, 

která budou zahrnovat: 

a) opatření ke snížení počtu potratů a kojenecké úmrtnosti a opatření ke zdravému vývoji 

dítěte; 

b) zlepšení všech stránek vnějších životních podmínek a průmyslové hygieny; 

c) prevenci, léčení a kontrolu epidemických, místních nemocí, chorob z povolání a jiných 

nemocí; 

d) vytvoření podmínek, které by zajistily všem lékařskou pomoc a péči v případě nemoci.45 

Stejně jako v preambuli WHO, tak také v článku 12 ICESCR je použitá formulace nejvyšší 

úrovně zdraví, s tím rozdílem, že ICESCR tuto formulaci rozšiřuje o jak fyzické, tak duševní 

zdraví. Nutno podotknout, že samotný pojem právo na zdraví je dosti zavádějící a rozhodně jej 

nelze chápat jako právo na to být zdráv, nýbrž se tím myslí zdraví ve smyslu nejvyšší možné 

úrovně, kterou jednotlivec může vzhledem k jeho biologickým předpokladům dosáhnout. Aby 

bylo možné splnit tento standard zdraví, musí právo chránit jak socioekonomické faktory, které 

jsou základem zdravého života, tak i zdravotní péči, se kterou přístup k lékům úzce souvisí.46 

Mezi opatření k dosahování plného uskutečnění práva na zdraví patří mimo jiné léčení a kontrola 

epidemických a místních nemocí, chorob z povolání a jiných nemocí, a dále vytvoření podmínek, 

které zajistí všem lékařskou pomoc a péči v případě nemoci. Je těžko představitelné, že veškerá 

                                                 
44 Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 10. 5. 1976 o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 
a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech č. 120/1976 Sb. In Sbírka zákonů ČSR, 13. 
10. 1976, roč. 1976, částka 23, článek 2. Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-15/historie (dále jen 
„ICESCR“) 
45 Tamtéž, článek 12  
46 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Fact Sheet No. 31 - The Right to Health. [online]. 
refworld.org, červen 2008 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.refworld.org/docid/48625a742.html, 
s. 5 

https://www.refworld.org/docid/48625a742.html
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zmíněná opatření by bylo možné realizovat bez přístupu jednotlivců k lékům, které jsou 

nepochybně nedílnou součásti prevence, léčby i kontroly většiny chorob.   

Důležitý význam ve spojitosti s článkem 12 ICESCR má výkladový komentář č. 14 o právu na 

nejvyšší dosažitelnou hodnotu zdraví (dále jen „Komentář č. 14“), který v roce 2000 vydal Výbor 

pro hospodářská, sociální a kulturní práva. Obecné komentáře sice nejsou právně závazné, ale 

při interpretaci hrají zásadní roli. Dle Komentáře č. 14 má přístup k lékům čtyři prvky, mezi které 

patří (a) dostupnost léků v dostatečném množství; (b) dostupnost léků všem bez diskriminace; 

(c) přístupnost léčby s respektem na kulturu a etiku jednotlivce a (d) přiměřenou kvalitu léků. 

Dostupnost léků všem bez diskriminace obsahuje dostupnost jak fyzickou, tak ekonomickou. 

Komentář explicitně uvádí, že dostupnost se nevztahuje ke všem lékům dostupným na trhu, 

nýbrž pouze k základním lékům zařazeným na seznamu základních léků WHO.47 První 

modelový seznam základních léků WHO byl vydán v roce 1977, od té doby bývá pravidelně 

aktualizován, aby v něm byly reflektovány jak změny léčebných potřeb, tak nově vyvinuté léky. 

Za základní léky se považují takové léky, které uspokojují prioritní potřeby zdravotní péče 

obyvatelstva.48  

Komentář č. 14 dále ve vztahu k právu na zdraví odkazuje na tzv. Eideho tripartitu státních 

povinností, mezi které se řadí povinnost respektovat, povinnost chránit a povinnost plnit. 

Povinnost respektovat vyžaduje, aby se státy zdržely diskriminačních praktik. V oblasti přístupu 

k lékům to znamená povinnost zdržení se omezování rovného přístupu k lékům. Vzhledem 

k tomu, že patenty samy o sobě zvyšují ceny léků, tudíž zasahují do jejich ekonomické 

dostupnosti, mohly by být považovány za institut přímo narušující povinnost respektovat. 

Hestermayer k tomu však uvádí, že takový argument zcela přehlíží skutečnost, že o navýšení 

ceny léků v takovém případě nerozhoduje přímo stát, ten dává pouze možnost soukromým 

společnostem ke zvyšování cen léků, proto danou situaci nepovažuje za porušení státu povinnosti 

respektovat. Jiným případem by ovšem bylo, kdyby stát zavedl cla na dovoz léků, takovým 

jednáním by se stát již přímo zapříčinil o zvyšení cen léků, proto by se jednoznačně jednalo o 

porušení povinnosti respektovat.49 U povinnosti chránit je od států vyžadováno přijetí takových 

opatření, které budou třetím stranám zamezovat v zasahování do záruk podle článku 12 ICESCR. 

                                                 
47 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). CESCR General Comment No. 14: The Right to 
the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). [online], refworld.org, 11. 8. 2000 [cit. 10. ledna 2021]. 
Dostupné na: dostupné na: https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf, odstavec 12 
48 World Health Organization. Essential medicines and health products. [online], who.int [cit. 10. ledna 2021]. 
Dostupné na: https://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/ 
49 HESTERMAYER, Holger. Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines. New York: 
Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921520-1, s. 108-109 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
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K tomu Komentář č. 14 uvádí, že je povinností každého státu zajistit, aby privatizace 

zdravotnického sektoru neohrožovala dostupnost, přístupnost a kvalitu zdravotnických zařízení, 

zboží a služeb. Konečně u povinnosti plnit se vyžaduje, aby státy přijaly vhodná opatření 

směřující k plné realizaci práva na zdraví, včetně legislativních, správních a rozpočtových 

opatření. Tato povinnost zahrnuje také zajištění odpovídající odborné přípravy lékařů a zajištění 

dostatečného počtu nemocnic, klinik a dalšího zdravotnického zařízení.50   

Při posuzování, které úkony nebo opomenutí představují porušení práva na zdraví, je nutno 

rozlišovat neschopnost od neochoty států plnit své povinnosti. Smluvní stát, který není ochoten 

využít maximum svých dostupných zdrojů pro realizaci práva na zdraví, je podle článku 12 

ICESCR v rozporu se svými povinnostmi. Pokud stát však není schopen plnit závazky 

vyplývající z Paktu, je povinen odůvodnit vynaložení veškerého úsilí na využití všech 

dostupných zdrojů, aby výše uvedené povinnosti byly naplněny. Státům je zakázáno přijímat 

opatření, které by snižovaly již dosažený standard ochrany. Pokud k takovému opatření dojde, 

nese smluvní stát důkazní břemeno, že opatření bylo přijato po pečlivém zvažení všech možných 

alternativ. Je třeba zdůraznit, že členský stát se nemůže za žádných okolností odchýlit od tzv. 

základních povinností (anglicky tzv. core obligations), mezi které mimo jiné patří i zajištění 

práva na přístup ke zdravotním zařízením a poskytování základních léků dle seznamu WHO.51 

Na základě výše uvedeného lze tedy uzavřít, že přístup k lékům je součástí práva na zdraví. 

Nejedná se ovšem o garanci přístupu ke všem lékům dostupným na trhu, nýbrž pouze k lékům 

základním, které jsou zařazené na pravidelně aktualizovaném seznamu základních léků WHO.  

2.4 Právo na život, právo na požitek z přínosu vědy a 

mezinárodní obyčej 

Právo na život je nejzákladnější lidské právo garantované každému jednotlivci a všechna ostatní 

práva mohou být realizována pouze za předpokladu jeho existence. Stejně jako právo na zdraví, 

také právo na život je zakotveno v celé řadě mezinárodních smluv, mimo jiné v UDHR a 

Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (dále jen „ICCPR52“). ICCPR byl 

po ICESCR druhým z dokumentů přijatým Valným shromážděním OSN a k dnešnímu dni má 

173 smluvních stran. Jedinou významnou absencí z členství je Čína, která Pakt sice podepsala, 

                                                 
50 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). CESCR General Comment No. 14: The Right to 
the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). [online], refworld.org, 11. 8. 2000 [cit. 10. ledna 2021]. 
Dostupné na: dostupné na: https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf, odstavec 35, 36 
51 Tamtéž, odstavec 43-47 
52 Anglická zkratka International Covenanton Civil and Political Rights 
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avšak následně neratifikovala.53 I v případě Číny platí, že podle Vídeňské úmluvy o smluvním 

právu je povinna zdržet se jednání, které by mohlo mařit předmět a účel smlouvy.  

Samotné právo na život je v rámci ICCPR zakotveno v článku 6 odstavci 1, který stanovuje, že 

každá lidská bytost má právo na život a nikdo nebude svévolně života zbaven.54 Ve výkladovém 

komentáři k právu na život se hovoří o nejvyšším právu, od něhož není povolena žádná výjimka, 

a to ani v době veřejné nouze.55 Velké kontroverze panují okolo definování rozsahu práva na 

život. Tradiční interpretace vnímala toto právo pouze jako negativní povinnost států, 

nezahrnovala tedy pozitivní povinnosti ve vztahu k sociálně-ekonomickým prvkům. S tímto 

názorem se však neztotožňuje Hestermayer, který akcentuje fakt, že nejde toliko o ochranu 

samotného života, nýbrž o ochranu práva na život, v čemž spatřuje značný rozdíl. Dále uvádí, že 

neexistuje žádný racionální důvod, proč by nedostatek lékařských služeb měl být vnímán ve 

vztahu k právu na život za méně významný než například nedostatečná legislativní úprava 

trestných činů proti životu a zdraví. Pro efektivní výkon práva na život tedy považuje za naprosto 

nezbytné, aby jeho součástí byly také základní podmínky pro život, mezi které řadí mimo jiné 

také přístup k základním lékům.56 Názor Hestermayera má oporu ve výkladovém komentáři 

k článku 6 ICCPR, ve kterém je explicitně zdůrazněno, že právo na život by mělo být vykládáno 

extenzivně a po státech vyžaduje, aby přijaly veškerá možná opatření ke snížení úmrtnosti 

kojenců a ke zvýšení celkové délky života.57 V souladu s výše uvedeným lze tedy uzavřít, že 

právo na život v sobě zahrnuje také povinnost státu aktivně jednat a činit opatření, kterým zamezí 

úmrtím svých občanů. Součástí takových opatření je zajištění základních podmínek pro život, 

mezi které se řadí také přístup k základním lékům. 

Právo na požitek z přínosu vědy je zakotveno jak v článku 27 UDHR, tak v článku 15 odstavci 

1 písmene b) ICESCR. Mezi oběma články je mírný textový rozdíl, zatímco v UDHR se uvádí, 

že „každý má právo užívat plodů vědeckého pokroku“, dle ICESCR „by měl každý využívat plodů 

                                                 
53 Přehled členů ICCPR dostupný na: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&clang=_en 
54 Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 10. 5. 1976 o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 
a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech č. 120/1976 Sb. In Sbírka zákonů ČSR, 13. 
10. 1976, roč. 1976, částka 23, článek 6 odstavec 1. Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-
15/historie (dále jen „ICCPR“) 
55 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right 
to Life). [online], refworld.org, 30. 4. 1982 [cit. 10. ledna 2021], odstavec 1. Dostupné na: 
https://www.refworld.org/docid/45388400a.html 
56 HESTERMAYER, Holger. Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines. New York: 
Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921520-1, s. 116 
57 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right 
to Life). [online], refworld.org, 30. 4. 1982 [cit. 10. ledna 2021], odstavec 5. Dostupné na: 
https://www.refworld.org/docid/45388400a.html 
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vědeckého pokroku a jeho využití“.58 K právu na požitek z přínosu vědy nebyl vydán výkladový 

komentář, i z toho důvodu je obtížné definovat jeho rozsah. Při definici rozsahu však může 

posloužit Deklarace o využití vědeckého a technologického pokroku v zájmu míru a ve prospěch 

lidstva přijata Valným shromážděním OSN v roce 1975. Ta stanovuje, že „všechny státy budou 

podporovat spolupráci s cílem zajistit, aby výsledky vědeckého a technologického rozvoje byly 

využívány v zájmu posílení mezinárodního míru a bezpečnosti, svobody a nezávislosti, jakožto i 

pro účely hospodářského a sociálního rozvoje národů a realizace lidských práv a svobod 

v souladu s Chartou OSN“. Dále je explicitně zdůrazněna potřeba dodržování zásady 

nediskriminace.59 Mám za to, že nově vyvinuté léky představují součást vědeckého a 

technologického rozvoje, tedy i ony by ve světle výše uvedeného měly být využívány v zájmu 

posílení hospodářského a sociálního rozvoje států. Za porušení zásady nediskriminace lze dle 

mého názoru považovat situaci, kdy k nově vyvinutým lékům získají přístup pouze ekonomicky 

silné země. Státy by tak vzájemnou spoluprácí měly usilovat o to, aby byla zajištěna maximální 

dostupnost přinejmenším základních léků.  

V otázce přístupu k lékům by neměl být opomíjen ani mezinárodní obyčej, jakožto jeden ze 

základních pramenů mezinárodního práva veřejného. Mezi obyčejem a smlouvou není žádná 

hierarchie, oba prameny jsou založeny na souhlasu mezi státy, a to buď explicitním (smluvní 

právo), nebo implicitním (obyčej). V souladu s článkem 38 odstavce 1 písmene b) statutu 

Mezinárdního soudního dvora musí brát soudy při rozhodování sporů podle mezinárodního 

práva v potaz také mezinárodní obyčej, a to jako důkaz obecného užití zákona.60 Mezinárodní 

obyčej vzniká na základě materiálního faktoru, který je následně doprovázen faktorem 

psychickým. Zatímco obsahem materiálního faktoru je dlouhodobá praxe chování států, 

obsahem psychického faktoru je přesvědčení o závaznosti takového chování.61 Pro nedostatek 

závazných rozhodnutí v této oblasti je velice obtížné vymezit, která práva jsou součástí 

mezinárodního obyčeje. Mnozí odborníci na danou problematiku (například Robbins nebo 

Lowe) však mají za to, že souhrn práv garantovaných v UDHR se stal součástí mezinárodního 

                                                 
58 Srovnej článek 15 odstavec 1 písmeno b) ICESCR a článek 27 UHDR 
59 OHCHR. Deklarace o využití vědeckého a technologického pokroku v zájmu míru a ve prospěch lidstva vyhlášeno 
rezolucí Valného shromáždění OSN 3384 (XXX) ze dne 10. listopadu 1975. [online] Dostupná na: 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ScientificAndTechnologicalProgress.aspx 
60 Vyhláška o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 
na konferenci Spojených národů o mezinárodních organizaci, konané v San Franciscu č. 30/1947 Sb. In Sbírka 
zákonů a nařízení republiky Československé, 13. 3. 1947, roč. 1947, částka 15, článek 38 odstavec 1 písmeno b). 
Dostupné na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-30 
61 DAVID, Vladislav a kol. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Praha: Leges, 2011, ISBN 978-80-87212-86-8, s. 
110 
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obyčeje.62 Přinejmenším u práva na život, které je univerzálně uznáváno a jeho porušení je 

okamžitě odsuzováno drtivou většinou států, by nemělo být sebemenších pochyb, že spadá do 

součásti mezinárodního obyčeje. Například Alston však zastává názor, že za mezinárodní obyčej 

lze považovat také některé z cílů vytyčených v rámci Rozvojových cílů tisíciletí, mezi které se 

například řadí snížení dětské úmrtnosti nebo boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi.63 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 ROBBINS, Meilissa. Powerful States, Customary Law and the Erosion of Human Rights Through Regional 
Enforcement. California Western International Law Journal, Vol. 35, No. 2, 2005, s. 6-7. Dostupné na: 
https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwilj/vol35/iss2/5/ a LOWE, Anne. Customary International Law and 
International Human Rights Law: A Proposal for the Expansion of the Allien Tort Statute. Indiana International & 
Comparative Law Review, Vol. 23, No. 3, 2013, s. 537. Dostupné na: 
http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/view/17886  
63 ALSTON, Philip. Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen 
through the Lens of the Millennium Development Goals. Human Rights Quarterly, Vol. 27, No. 3, 2005, s. 773. 
Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/20069811   
64 WHO. Millennium Development Goals (MDGs). [online], who.int, 19. února 2018 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné 
na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs) 

https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwilj/vol35/iss2/5/
http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/view/17886
https://www.jstor.org/stable/20069811
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3. Dohoda TRIPS 

3.1 Preambule, základní cíle a zásady  

Dohoda TRIPS obsahuje podrobnou preambuli, v níž vyjednávající strany vyjádřily cíle, kterých 

se zavázaly dosáhnout. Už v rámci vyjednávání o budoucí podobě smlouvy byly znatelné 

názorové rozdíly mezi rozvojovými a vyspělými státy, které se projevily i v úvodní větě 

preambule. V té je na jedné straně vyjádřena touha zmenšit překážky mezinárodního obchodu 

při zajištění účinné a přiměřené ochrany práv duševního vlastnictví (požadavek vyspělých států), 

na straně druhé je vyjádřena touha, aby se prostředky k dodržování práv duševního vlastnictví 

samy o sobě nestaly překážkami obchodu (požadavek rozvojových států). V preambuli jsou dále 

explicitně uznány zvláštní potřeby nejméně rozvinutých zemí, a to mimo jiné prostřednictvím 

přechodných období, jejichž cílem bylo členským státům poskytnout dostatečný časový prostor 

pro přípravu na plnou realizaci všech stanovených požadavků (viz dále).65 Byť preambule mají 

pouze deklaratorní povahu, tudíž nejsou samy o sobě závazné, mohou být použity při 

interpretaci, což je také případ preambule TRIPS, jejíž interpretační charakter byl potvrzen ve 

sporu India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products.66 

V preambuli vyjádřené cíle jsou pak dále rozvedeny v článku 7 TRIPS, dle kterého „by ochrana 

a dodržování práv k duševnímu vlastnictví měla přispět k podpoře technických inovací a 

k převodu a rozšiřování technologie, ke vzájemným výhodám výrobců a uživatelů technických 

znalostí způsobem, přispívajícím k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze práv a 

povinností.“.67 

Na fakt, že Dohoda zakotvuje pouze minimální standardy v oblasti ochrany práv duševního 

vlastnictví, odkazuje hned úvodní článek Dohody. Ten stanovuje, že „členové mohou, nemají 

však povinnost, zavádět v domácím právním řádu rozsáhlejší ochranu, než jakou vyžaduje tato 

Dohoda za předpokladu, že takováto ochrana není v rozporu s ustanoveními této Dohody“.68 

Členské státy tedy mohou zavádět rozsáhlejší ochranu práv duševního vlastnictví, čehož mnoho 

vyspělých států využívá při vyjednávání o obchodních dohodách, do kterých se snaží zakotvit 

povinnosti překračující minimální standardy vytyčené Dohodou TRIPS. Obchodní dohody 

                                                 
65 CORREA, Carlos María. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - A Commentary on the TRIPS 
Agreement. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-927128-3, s. 1-4 
66 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k dušenímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS 
a činnosti WIPO. Praha: Linde, 2004.ISBN 80-7201-467-6, s. 29-30 
67 Blíže článek 7 Dohody TRIPS 
68 Blíže článek 1 odstavec 1 Dohody TRIPS 
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obsahující takováto ustanovení se obvykle označují jako tzv. TRIPS-plus a podrobněji se jim 

budu věnovat v kapitole 4.4. 

Ve třetím článku Dohody TRIPS je zakotvena zásada národního zacházení, jež členským státům 

zakazuje poskytovat státním příslušníkům jiných členských zemí méně příznivé zacházení, než 

jaké poskytují vlastním státním příslušníkům. Hned v následujícím článku je upravena zásada 

zacházení podle nejvyšších výhod, dle které „jakákoli výhoda, přednost, výsada nebo osvobození 

přiznaná členem občanům kterékoli jiné země, bude přiznána ihned a bezpodmínečně občanům 

všech ostatních členů“.69 Touto zásadou je zajištěno, že žádnému příslušníkovi členského státu 

nebude v některé z členských zemí poskytováno méně příznivé zacházení, než jaké tato země 

poskytuje státním příslušníkům jiných zemí. Je třeba poznamenat, že tato zásada se vztahuje na 

zacházení poskytované státním příslušníkům kterékoliv země, nikoliv tedy pouze státním 

příslušníkům ostatních členských zemí WTO.70 Ve světle uvedeného lze tedy uzavřít, že pokud 

některá členská země uzavře s kteroukoliv jinou zemí dohodu obsahující tzv. TRIPS-plus 

ustanovení, budou tato ustanovení automaticky aplikovatelná také vůči státním příslušníkům 

všech ostatních členských zemí WTO.  

Článek 8 TRIPS je důležitý pro koncipování vnitrostátních předpisů, když stanovuje, že členové 

mohou při přípravě nebo změnách národních právních předpisů přijímat opatření nezbytná 

k ochraně veřejného zdraví. Nutným předpokladem ovšem je, že vnitrostátní právní úprava musí 

být v souladu s Dohodou TRIPS. K tomuto výkladu je relevantní čtvrtý odstavec Deklarace z 

Dohá, ve kterém je explicitně vyjádřeno, že Dohoda by měla být vykládána a implementována 

způsobem, který podporuje právo členů WTO chránit veřejné zdraví a prosazovat dostupnost 

léků pro všechny. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v případě nejasností nebo 

možností více výkladů, by měl být preferován výklad podporující právo členských států na 

ochranu veřejného zdraví. Opatřeními nezbytnými k ochraně veřejného zdraví mohou být jednak 

opatření v Dohodě výslovně upravené (například udělování nucených licencí), jednak opatření 

v Dohodě nezakotvené (například kontrolování cen léků).71 

                                                 
69 Blíže článek 3, článek 4 Dohody TRIPS 
70 CORREA, Carlos María. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - A Commentary on the TRIPS 
Agreement, New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-927128-3, s. 66 
71 Tamtéž, s. 104-105 
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3.2 Přechodná období Dohody TRIPS 

Členské státy si uvědomovaly náročnost implementace všech kladených požadavků, proto bylo 

v Dohodě zakotveno hned několik přechodných období. Jejich primárním účelem bylo 

poskytnout členským státům dostatečně dlouhé časové období, během kterého se mohly připravit 

na plnou implementaci Dohody TRIPS.  Žádný z členských států neměl povinnost vyhovět 

požadavkům stanoveným v Dohodě TRIPS v době před 1. lednem 1996. Všem členským státům 

tedy bylo automaticky poskytnuto jednoleté přechodné období.72 Zbývající přechodná období již 

byla cílená pouze na rozvojové a nejméně rozvinuté země. Samotné pojmy „rozvojová země“ a 

„nejméně rozvinutá země“ nejsou na půdě WTO nikterak definovány. Za rozvojový stát je 

obecně považován ten, který se za něj prohlásí, ostatní členské státy však mají možnost takové 

prohlášení zpochybnit.73 K rozvojovým zemím se řadí mnozí významní výrobci generických 

léků, jako je například Brazílie, Indie nebo Thajsko.74 Za nejméně rozvinuté země se pak 

považují země zařazené na seznamu nejméně rozvinutých zemí OSN. V současné době tento 

seznam obsahuje 47 zemí, z čehož 36 zemí je členskými státy WTO.75  

Rozvojovým zemím bylo poskytnuto pětileté přechodné období, což znamenalo, že žádná 

rozvojová země neměla povinnost vyhovět Dohodou stanoveným požadavkům v době před 1. 

lednem 2000. Výjimku však představoval princip národního zacházení a princip zacházení podle 

nejvyšších výhod, tyto principy musely být respektovány všemi členskými státy již ke dni 1. 

ledna 1996. Článek 65 odstavec 4 TRIPS dále rozvojovým zemím umožňoval, aby odložily 

uplatňování ustanovení týkajících se patentů na období dalších pěti let, s tou podmínkou, že se 

muselo jednat o oblasti technologií, které do té doby na území těchto států nepodléhaly patentové 

ochraně.76 To tedy znamenalo, že rozvojové členské státy, které neudělovaly patenty na léky k 1. 

lednu 1995, nemusely lékům patentovou ochranu poskytovat až do 1. ledna 2005.  

Poslední přechodné období bylo zakotveno v článku 66 Dohody TRIPS a týkalo se výhradně 

nejméně rozvinutých členských zemí. Tyto země měly k přizpůsobení vnitrostátních předpisů 

čas až do 1. ledna 2006, přičemž na základě náležitě odůvodněné žádosti mohla Rada pro TRIPS 

                                                 
72 Blíže článek 65 odstavec 1 Dohody TRIPS 
73 WTO. Who are the developing countries in the WTO? [online], wto.org [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm 
74 Seznam rozvojových zemí k nahlédnutí zde: https://icqi.org/developing-countries-list/. 
75 WTO. Least-developed countries. [online], wto.org [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org7_e.htm 
76 Blíže článek 65 odstavec 2, odstavec 4 Dohody TRIPS 

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm
https://icqi.org/developing-countries-list/
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tuto dobu prodloužit.77 K tomu nakonec došlo opakovaně, kdy nejprve v roce 2005 bylo 

přechodné období prodlouženo do 1. července 2013, načež dalším rozhodnutím Rada pro TRIPS 

období prodloužila až do 1. července 2021. V roce 2020 podal Čad žádost o další prodloužení 

s odůvodněním, že pandemie Covid-19 zhoršila výzvy, kterým nejméně rozvinuté země čelí.78 

Deklarace z Dohá dále zakotvila pro nejméně rozvinuté země speciální přechodné období 

týkající se patentové ochrany farmaceutických produktů, které původně trvalo do 1. ledna 2016, 

načež bylo prodlouženo až do 1. ledna 2033.79 Nutno však poznamenat, že pro nejméně rozvinuté 

země platí již od 1. ledna 1996 povinnost uplatňování principu národního zacházení a principu 

zacházení podle nejvyšších výhod. 

Členské státy, které v rámci přechodných období neposkytovaly patentovou ochranu na 

farmaceutické výrobky a zemědělské chemikálie, měly dle článku 70 odstavec 8 TRIPS 

povinnost zavést zvláštní režim přijímání přihlášek na vynálezy v těchto oblastech. 

Prostřednictvím tohoto režimu, označovaného jako tzv. systém do schránky80, bylo zaručeno, že 

vynálezci budou moci podávat své patentové přihlášky také v rámci přechodných období, byť 

k samotnému rozhodnutí o udělení patentu mohlo dojít až po uplynutí přechodného období. 

Doba podání přihlášky byla v takovém případě významná pro posouzení, zda vynález splňuje 

kritéria patentovatelnosti, především pak kritérium novosti.81 V souvislosti s tímto speciálním 

režimem se vedly na půdě WTO dva soudní spory známé pod označením India – Patent 

Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products a Pakistan – Patent 

Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products. V obou případech Spojené 

státy namítaly, že Indie, respektive Pákistán, nesplnily povinnost zavést tzv. systém do schránky, 

čímž mělo dojít k porušení článku 70 odstavec 8 TRIPS. Zatímco v prvním případě musel dát 

Spojeným státům za pravdu až orgán pro řešení sporů při WTO, ve druhém případě došlo ze 

                                                 
77  UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 
978-0-52-185044-5, s. 715-716 
78 United Nations. TRIPS transition period for LDCs. [online], un.org, 20. 10. 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné 
na: https://www.un.org/ldcportal/trips-transition-period-for-ldcs-update-on-20-october-2020/ 
79 SAEZ, Catherine. LDC Pharma IP Waiver Untill 2033 Approved By WTO TRIPS Council. [online], ip-watch.org, 6. 
11. 2015 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.ip-watch.org/2015/11/06/ldc-pharma-ip-waiver-until-
2033-approved-by-wto-trips-council/ 
80 Výraz přejatý z anglického „mailbox system“ 
81 WTO. Developing countries transition periods. [online], wto.org, září 2006 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm04_e.htm 

https://www.ip-watch.org/2015/11/06/ldc-pharma-ip-waiver-until-2033-approved-by-wto-trips-council/
https://www.ip-watch.org/2015/11/06/ldc-pharma-ip-waiver-until-2033-approved-by-wto-trips-council/


 24 

strany Pákistánu k uznání pochybení a byly provedeny legislativní změny reflektující povinnosti 

vyplývající z článku 70 odstavec 8 TRIPS.82 83 84 

3.3 Zásada vyčerpání práva 

Podstatou institutu vyčerpání práv je zabránit majiteli patentu zakázat třetím osobám nakládat 

s patentově chráněným výrobkem, který již byl uveden na trh. Se začleněním práva duševního 

vlastnictví do mezinárodního obchodního režimu se očekávalo, že bude v Dohodě upravena také 

otázka vyčerpání práv. Tomu se však nestalo a Dohoda se v článku 6 omezuje na pouhé 

konstatování, že „pro účely řešení sporů v rámci Dohody, s výhradou článků 3 a 4, nebude nic 

v této Dohodě použito k jednání o otázce vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví“.85 Členské 

státy tak mají i nadále možnost volby libovolného režimu vyčerpání práv. 

Volba režimu vyčerpání práv tradičně rozděluje vyspělé a rozvojové státy. Zatímco vyspělé státy 

zpravidla upřednostňují národní režim vyčerpání práv duševního vlastnictví, rozvojové státy 

obvykle volí liberálnější mezinárodní režim vyčerpání práv.86 Zásadu vyčerpání práv lze chápat 

tak, že jakmile je patentově chráněný výrobek uveden na trh, majitel patentu nadále nemůže 

kontrolovat nakládání s tímto výrobkem v daném teritoriu, přičemž velikost teritoria se váže na 

zvolený režim vyčerpání práv. Základním režimem je národní, který dává majiteli patentového 

práva nejširší ochranu, jelikož jeho práva se po uvedení patentově chráněného výrobku na trh 

vyčerpávají pouze v zemi, ve které byl výrobek uveden. Naopak mezinárodní režim poskytuje 

majiteli patentu ochranu nejmenší, jelikož jeho práva jsou vyčerpána v okamžiku uvedení 

výrobku na trh v kterékoliv zemi na světě. Triádu možných režimů uzavírá regionální režim 

vyčerpání práv, který se podobá národnímu, avšak s tím rozdílem, že teritorium je tvořeno 

z území více států.87 V České republice je otázka vyčerpání práv upravena v § 13b zákona o 

vynálezech, který stanovuje, že „majitel patentu nemá právo zakázat třetím osobám nakládat 

s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu, jestliže tento výrobek byl uveden na trh 

                                                 
82 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k dušenímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS 
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83 WTO. DS50: India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products. [online], wto.org 
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v České republice majitelem patentu nebo s jeho souhlasem“.88 Z citovaného ustanovení by se 

mohlo jevit, že v České republice je uplatňován národní režim vyčerpání práv, avšak vzhledem 

k tomu, že v rámci Evropské unie platí regionální režim vyčerpání práv, práva majitele patentu 

se vyčerpají, jakmile bude výrobek uveden na trh v kterékoliv členské zemi Evropské unie.89 

Z pohledu přístupu k lékům je vhodně nastavený režim vyčerpání práv nesmírně důležitý. Pokud 

země aplikuje mezinárodní režim vyčerpání práv, otevírá si tím cestu k paralelním dovozům, což 

označuje praktiku, kdy třetí osoba nakoupí výrobky v jedné zemi, načež je ve druhé zemí prodá 

za vyšší cenu. Tato je však stále nižší, než která je požadovaná na daném území majitelem 

patentu. Cenové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou způsobovány především rozdílnou 

mírou zdanění, případně rozdílnou regulací příslušných odvětví. Pokud daná země aplikuje 

mezinárodní režim vyčerpání práv, majitel patentu nemůže zabránit paralelním dovozům do této 

země.90  

3.4 Patentovatelný předmět a doba ochrany 

Otázka týkající se předmětu patentovatelnosti byla během jednání o budoucí podobě Dohody 

jednou z nejkontroverznějších oblastí. Nutno připomenout, že patentová ochrana léků nebyla na 

počátku 90. let 20. století standardem, což dokládá i ten fakt, že ji v té době zhruba 50 členských 

zemí WTO stále neposkytovalo. Do článku 27 odstavec 1 TRIPS bylo nakonec prosazeno, že 

patenty budou udělovány na jakékoliv vynálezy ve všech technických oblastech bez ohledu na 

to, zda se bude jednat o výrobky nebo výrobní postupy. Extenzivně zvolená definice vyhovovala 

především průmyslově silným státům. Jak poukazuje Correa, samotnou existenci Dohody TRIPS 

lze velkou měrou připsat lobbingu farmaceutického průmyslu, který přesvědčil americkou vládu 

o nutnosti propojení duševního vlastnictví s obchodními záležitostmi. Z uvedeného článku je 

dále patrno, že patenty lze udělovat jak na produkty, tak také na výrobní postupy. Obecně lze 

říci, že produkty jsou hmatatelné věci, zatímco postupy zahrnují v patentovém právu sled kroků 

vyžadovaných pro výrobu produktu. V některých zemích, jako například ve Spojených státech 
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amerických, jsou patenty udělovány také na inovativní způsoby užití, tuto povinnost však 

Dohoda členským státům nestanovuje.91  

V prvním odstavci článku 27 TRIPS jsou dále stanoveny tři základní kritéria patentovatelnosti, 

mezi které se řadí novost, tvůrčí činnost a průmyslová využitelnost. Žádné z uvedených kritérií 

není v Dohodě blíže definováno a je tedy ponecháno na členských státech, aby si jednotlivá 

kritéria podrobněji specifikovaly v rámci vnitrostátních právních předpisů. Mimo uvedenou 

triádu lze ještě zmínit požadavek plného objasnění vynálezu, který je zakotven v článku 29 

odstavci 1 TRIPS. V daném článku je stanoveno, že „členové budou požadovat, aby 

přihlašovatel patentu objasnil vynález způsobem dostatečně jasným a úplným, aby vynález mohl 

provést odborník, a mohou požadovat, aby přihlašovatel uvedl nejlepší způsob provedení 

vynálezu tak, jak je znám vynálezci ke dni podání přihlášky“.92 K tomu Correa uvádí, že 

objasnění musí být prezentováno ve formě srozumitelné pro pracovníky z různých 

technologických oblastí, včetně pracovníků z rozvojových zemí s nesofistikovanými inovačními 

systémy. Pouhé překlady patentových přihlášek, jak byly původně podány ve vyspělých zemích, 

proto nemusí být dostatečné k tomu, aby byl vynález v rozvojových zemích adekvátně objasněn. 

V praxi je však běžné, že přihlašovatelé se snaží odhalit pouze minimum informací potřebných 

k provedení vynálezu.93  

V článku 27 odstavec 1 TRIPS in fine je zakotven princip nediskriminace, který je omezen třemi 

výjimkami, mezi které se řadí přechodné období, zvláštní režim přijímání přihlášek do schránky 

a výluky z patentovatelnosti. Princip nediskriminace se odlišuje od principu národního zacházení 

v tom, že nikterak nesouvisí se státní příslušností, nýbrž se týká výhradně místa vynálezu. 

Porušení principu nediskriminace by tak například představovala situace, kdy by členský stát 

zvýhodňoval lokální vynálezy oproti vynálezům cizozemským.94 Druhý odstavec článku 27 

TRIPS se zabývá výlukami z patentovatelnosti a stanovuje, že „členové mohou vyloučit 

z patentovatelnosti vynálezy, u nichž je na jejich území ochrana před komerčním využitím 

nezbytná k ochraně veřejného pořádku nebo morálky, včetně ochrany života nebo zdraví lidí, 

zvířat nebo rostlin, nebo k zabránění vážnému zasažení životního prostředí za předpokladu, že 

taková výluka se neděje pouze proto, že využití je zakázáno jejich právem“. Výluky jsou dále 
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rozvedeny ve třetím odstavci, který výslovně uvádí možnost vyloučení z patentovatelnosti 

diagnostické, léčebné a chirurgické metody léčení lidí a zvířat.95 V otázce přístupu k lékům jsou 

výluky v uvedených odstavcích značně limitované, jelikož zatímco ve druhém odstavci se hovoří 

toliko o ochraně před komerčním využitím, třetí odstavec se léky jako takovými vůbec nezabývá 

a hovoří pouze o metodách léčení.  

Článek 28 odstavec 1 TRIPS zakotvuje taxativně vymezená práva, která patent svému držiteli 

poskytuje. Jak u výrobků, tak u postupů patent zabraňuje, aby třetí strany předmět patentu bez 

souhlasu majitele užívaly, prodávaly nebo k prodeji nabízely, případně jej dovážely. U výrobků 

je navíc zakázána jejich výroba, zatímco u postupů je zakázáno jejich používání. Dle druhého 

odstavce uvedeného článku může majitel patentu své právo postoupit, může patent převést 

sukcesí, případně může k předmětu patentu uzavřít licenční smlouvu.96   

Článek 32 TRIPS stanovuje, „že jakékoliv rozhodnutí o zrušení nebo odnětí patentu bude moci 

být přezkoumáno soudem“.97 Z gramatického výkladu by se mohlo zdát, že přezkum vyšším 

správním orgánem nebude dostačující, nicméně Evropský patentový úřad (dále jen „EPÚ“) 

judikoval, že za soudní orgán lze považovat také nezávislý odvolací orgán, kterým je například 

odvolací senát EPÚ. Vzhledem k tomu, že TRIPS se nikterak nezabývá důvody pro zrušení nebo 

propadnutí patentu, mohou si tuto problematiku členské státy upravit ve svých vnitrostátních 

právních řádech.98     

Velice stručný článek 33 TRIPS pak upravuje dobu ochrany patentu, která musí trvat minimálně 

20 let od data podání přihlášky.99 U léků je otázka doby ochrany dosti specifická, a to především 

z důvodu nutnosti provádění klinických testů, prostřednictvím kterých je zajišťěno, že se na trh 

dostanou pouze léky s požadovanou bezpečností, kvalitou a účinností. Ještě před započetím 

klinických testů musí lék projít předklinickým testováním, během něhož se účinky léků testují 

na zvířatech. Samotné klinické testování má pak tři fáze a jsou již prováděny na lidech. Zatímco 

v první fázi je do testování zapojeno pouze desítky dobrovolníků, ve druhé fázi jde již o stovky 

a v závěrečné fázi je lék testován na tisících dobrovolnících.100 Úspěšné projití všemi fázemi 

klinického testování je nezbytnou podmínkou pro registraci léku, přičemž v průměru tento 
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proces zabere šest až sedm let.101 Vzhledem k tomu, že patentová ochrana běží po celou dobu 

klinického testování, efektivní doba patentové ochrany léků se kvůli tomu výrazně zkracuje. 

Mnohé státy si tohoto problému byly vědomy a snažily se tedy najít způsob, jak tuto dobu 

kompenzovat. Kupříkladu ve Spojených státech amerických byl v roce 1984 přijat tzv. Hatch - 

Waxmanův zákon, díky kterému je možné žádat o prodloužení patentové ochrany léku o dobu, 

po kterou lék nemohl být z důvodu klinického testování uveden na trh.102 Další nástroj 

kompenzující dobu strávenou klinickým testováním představuje tzv. období exkluzivity údajů, 

které sice neprodlužuje samotnou dobu patentové ochrany, oddaluje však vstup na trh výrobců 

generických léků. Exkluzivitě údajů se blíže věnuji v kapitole 4.4. 

3.5 Výjimky z udělených práv (článek 30 TRIPS) 

Byť patent garantuje jeho majiteli celou škálu výlučných práv (viz článek 28 TRIPS), existují 

situace, kdy příchazí v úvahu patentovaný vynález použít i bez souhlasu jeho majitele. Dohoda 

TRIPS na takové situace pamatuje v článcích 30 a 31. Tyto výjimky ovšem není možné 

zaměňovat s výlukami z patentovatelnosti, mezi které spadají vynálezy, u nichž by udělení 

patentu nebylo v souladu se zájmy společnosti, tudíž se na ně patent vůbec neuděluje.    

Článek 30 TRIPS uvádí, že „členové mohou poskytovat výjimky z výlučných práv udělených 

patentem za předpokladu, že takové výjimky budou omezeny, nebudou nepřiměřeně v rozporu s 

běžným využíváním patentu a nebudou nepřiměřeně na úkor oprávněných zájmů majitele patentu 

s tím, že bude brán zřetel na oprávněné zájmy třetích stran“.103 Toto velmi obecné znění 

naznačuje, jak obtížná byla pro vyjednávací strany shoda na povaze a rozsahu výjimek 

z patentovaných práv. Z citovaného článku vyplývá, že poskytnuté výjimky musejí být omezeny, 

aniž by bylo upřesněno, zda co do rozsahu, trvání nebo něčeho jiného. Výjimky dále nesmí 

nepřiměřeně odporovat běžnému užití patentu a nesmí nepřiměřeně poškozovat oprávněně zájmy 

majitele patentu. Correa uvádí, že legitimita udělených výjimek by podle citovaného článku měla 

být posuzována případ od případu a zároveň předkládá demonstrativní výčet takových výjimek, 

mezi které mimo jiné spadá využívání vynálezu pro účely výuky, výroba léků podle předpisu pro 

jednotlivé případy nebo úkony směřující k získání regulačního souhlasu prováděné před 
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vypršením ochranné doby patentu.104 Pro další část této práce je obzvlášť důležitá poslední 

uvedená výjimka, která je taktéž známá pod označením „Bolar“. Díky této výjimce mohou 

výrobci generických léčiv vyvíjet a klinicky testovat patentově chráněné léky před vypršením 

doby patentové ochrany originálního léku.  

3.5.1 Výjimka Bolar 

Výjimka Bolar má původ v soudním sporu Roche vs Bolar Pharmaceuticals z 80. let 20. století. 

Společnost Roche zažalovala společnost Bolar, generického výrobce léků, za porušení jejího 

patentu vztahujícího se k léku s názvem Valium. Protiprávní jednání společnosti Bolar mělo 

spočívat v tom, že začala s bioekvivalentními testy léku společnosti Roche, přestože tento lék 

stále podléhal patentové ochraně. Společnost Bolar se bránila tím, že nedošlo k narušení patentu, 

jelikož patentovaný lék nebyl využíván s komerčním účelem. Soud dal nakonec zapravdu 

společnosti Roche, přičemž obhajobu společnosti Bolar odmítl s tím odůvodněním, že 

experimenty byly prováděny s úmyslem prodávat generické léky bezprostředně po uplynutí doby 

patentové ochrany, v čemž byl shledán komerční účel prováděných experimentů. V reakci na 

toto rozhodnutí byl v roce 1984 přijat ve Spojených státech amerických tzv. Hatch - Waxmannův 

zákon, který zaujal oproti rozhodnutí soudu opačný postoj a napříště již umožnil výrobcům 

generických léků provádět s patentovanými léky úkony vedoucí k získání následného souhlasu 

regulačním úřadem.105  

Spor ohledně výjimky Bolar se odehrál v roce 1997 také přímo na půdě WTO, který započal 

žádostí Evropského společenství o konzultace s Kanadou ohledně slabé ochrany patentovaných 

léků v kanadském patentovém zákoně. Konkrétně se jednalo o výjimku typu Bolar, a dále o 

ustanovení umožňující výrobcům generických léků skladovat vyrobené generické léky 

s úmyslem si vytvořit dostatečné zásoby pro jejich uvedení na trh ihned po vypršení patentové 

ochrany původních léků. Jelikož se spor během konzultací nevyřešil, byl v roce 2000 zřízen 

Panel při WTO, který ve svém rozhodnutí Evropskému společenství vyhověl jen částečně. Panel 

potvrdil legitimnost výjimky Bolar, když rozhodnul, že úkony prováděné třetími stranami 

s patentovaným lékem bez souhlasu majitele za účelem vývoje a registrace generického léku, 

nejsou v rozporu s Dohodou TRIPS. Pokud však šlo o ustanovení umožňující výrobu a následné 

skladování léků ještě před uplynutím doby patentové ochrany originálního léku, v této části 
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Panel rozhodnul, že ustanovení nespadá do rámce článku 30 TRIPS, a tudíž je v rozporu 

s článkem 28 odstavec 1 TRIPS. Panel konstatoval, že na rozdíl od výjimky Bolar, ustanovení 

umožňující výrobu a skladování farmaceutických výrobků představují podstatné omezení 

výlučných práv držitele patentu, které vybočují z běžného užívání patentu.106 Dále Panel ve 

vztahu k výjimkám vztahujícím se k článku 30 TRIPS stanovil tři podmínky, které musejí být při 

jeho aplikaci splněny. Všechny výjimky musejí mít omezenou povahou, nesmí být nepřiměřeně 

v rozporu s běžným užíváním patentu a nesmí neoprávněně poškozovat oprávněné zájmy 

vlastníka patentu. Všechny uvedené podmínky musejí být splněny kumulativně a ve vzájemné 

souvislosti.107 

U podmínky omezené povahy přijal Panel velmi úzkou definici s tím, že výjimka sama o sobě 

již implikuje restriktivní výklad tohoto pojmu. U skladování léků dospěl Panel k závěru, že 

výjimka neměla omezenou povahu, jelikož umožňovala generickým výrobcům neomezeně 

vyrábět a používat patentovaný lék během posledních šesti měsíců trvání patentové ochrany 

originálního léku. Naopak u výjimky typu Bolar dospěl Panel k závěru zcela opačnému, neboť 

tato výjimka umožňovala výrobcům generických léků pouze velmi málo úkonů potřebných pro 

následný regulační schvalovací proces. Hestermayer je však toho názoru, že Panel definoval 

podmínku omezené povahy až příliš přísně, což by mohlo odporovat principu in dubio mitius. 

Druhá z podmínek se týká nepřiměřeného rozporu s běžným užitím patentu, přičemž „běžným 

užitím“ měl Panel na mysli především obchodní činnosti majitele patentu za účelem získání 

ekonomické hodnoty. Panel byl toho názoru, že součástí běžného užití je také získání určitého 

období exkluzivity bezprostředně po vypršení doby patentové ochrany, protože konkurenti běžně 

potřebují nějaký čas k vytvoření zásob a až poté mohou vstoupit na trh. Umožnění skladování 

generických léků během trvající patentové ochrany originálního léku tedy Panel považoval za 

nepřiměřený rozpor s běžným užíváním patentu. U výjimky typu Bolar ovšem Panel opět zaujal 

opačný názor se zdůvodněním, že dodatečné období exkluzivity získané kvůli regulačnímu 

schvalovacímu procesu již není součástí běžného užití.108 Třetí podmínkou je pak vyžadováno, 

aby výjimka nebyla nepřiměřená vzhledem k oprávněným zájmům majitele patentu, přičemž na 

zřetel by měly být brány také oprávněné zájmy třetích stran.109 

                                                 
106 WTO. DS114: Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products. [online], wto.org [cit. 10. ledna 2021]. 
Dostupné na: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm 
107 HESTERMAYER, Holger. Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines. New York: 
Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921520-1, s. 235 
108 Tamtéž, s. 235-236 
109 CORREA, Carlos María. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - A Commentary on the TRIPS 
Agreement, New York: Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-19-927128-3, s. 310-311 
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3.6 Nucené licence (článek 31 TRIPS)  

Výjimka zakotvena v článku 31 TRIPS má z hlediska přístupu k lékům rozhodně větší potenciál, 

než je tomu u výše rozebrané výjimky dle článku 30 TRIPS. V Dohodě TRIPS je článek 31 

označen jako „jiné užití bez souhlasu majitele práva“, přičemž poznámka k tomuto článku říká, 

že „jiné užití“ se vztahuje k užití jinému, než které je povoleno v článku 30.110 Ze samotného 

znění tohoto článku je však zřejmé, že se jedná o tradiční výjimku zakotvenou ve většině 

národních patentových zákonů obvykle označovanou jako nucená licence. Ve stručnosti lze říci, 

že jde o legální protředek, kterým vláda uděluje sobě (tzv. vládní užití) nebo třetí osobě právo 

vyrábět nebo dovážet patentovaný výrobek bez povolení majitele patentu. První zmínky o 

nucených licencích šahají až do roku 1624, nicméně větší rozmach zaznamenaly až v 19. století 

v souvislosti s antipatentovým hnutím. V Pařížské smlouvě se institut nucených licencí objevil 

až v roce 1925, od té doby již bylo běžné, že jednotlivé země začleňovaly tento institut do svých 

patentových zákonů.111   

Nucené licence mohou být užitečným nástrojem zjednodušujícím přístup k patentově chráněným 

vynálezům, proto není překvapením, že během jednání o Dohodě TRIPS byla otázka nucených 

licencí jedním z nejožehavějších bodů. Zatímco rozvojové země projevovaly zájem umožnit 

vládám co možná nejširší pravomoci při udělování nucených licencí, vyspělé země naopak 

prosazovaly téměř úplný zákaz tohoto institutu. Nakonec bylo dosaženo kompromisu a Dohoda 

TRIPS obsahuje pouze procesní podmínky, které musejí členské státy během vydávání nucených 

licencí dodržovat. Členským státům tak byla ponechána volnost, aby si ve svých patentových 

zákonech stanovily důvody, na jejichž základě budou nucené licence vydávány.112 Členským 

státům tedy nic nebrání, aby si například stanovily jako důvod pro udělení nucené licence 

vysokou cenu léků, jako tomu ostatně učinila ve svém patentovém zákoně Francie.113 V České 

republice jsou nucené licence upraveny v § 20 zákona o vynálezech, který v prvním odstavci 

stanovuje, že nucené licence mohou být uděleny v případě, kdy majitel patentu bezdůvodně 

                                                 
110 Blíže článek 31 Dohody TRIPS 
111 YANG, Deli. Compulsory Licencing: For Better or For Worse, the Done Deal Lies in the Balance. Journal of 
Intellectual Property Rights, Vol. 17, 2012, s. 77. Dostupné na: 
http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/76691AEF-0A18-46A4-9CA8-84E09668D815.pdf 
112 HESTERMAYER, Holger. Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines. New York: 
Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-19-921520-1, s. 239 
113 HOEN, Ellen't. Private Patents and Public Health: Changing Intellectual Property Rules For Access to Medicines. 
Amsterdam: Health Action International, 2016. ISBN 978-90-74006-00-2, s. 51 
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nevyužívá vynález vůbec, nebo jej nevyužívá dostatečně. Dalším důvodem pro vydání nucené 

licence je ohrožení důležitého veřejného zájmu.114  

Jak bylo uvedeno výše, Dohoda TRIPS vymezuje procesní požadavky, které musejí členské státy 

během vydávání nucených licencí dodržovat, přičemž jejich taxativní výčet je obsažen v článku 

31 Dohody TRIPS pod písmeny a) až l).  

3.6.1 Procesní požadavky při udělování nucených licencí 

a) Souhlas na základě okolností každého jednotlivého případu (článek 31 písmeno a) TRIPS) 

První procesní požadavek stanovuje, že nucené licence budou udělovány na základě okolností 

každého jednotlivého případu.115 Je tak například vyloučeno, aby členské státy do svých 

vnitrostátních předpisů zaváděly automatické udělování nucených licencí.116 

b) Předchozí vyjednávání (článek 31 písmeno b) TRIPS) 

Další procesní požadavek po členských státech vyžaduje, aby před vydáním nucené licence 

vynaložily úsilí k získání dobrovolného souhlasu od majitele patentu, a to za přiměřených 

obchodních podmínek. V případě, že majitel patentu udělí dobrovolný souhlas k využívání 

patentovaného vynálezu, jedná se o tzv. dobrovolnou licenci. Pojem přiměřené obchodní 

podmínky je dosti vágní, jelikož je zřejmé, že takové podmínky se budou mezi jednotlivými 

členskými státy výrazně lišit. Jako pomocné vodítko však může sloužit výklad u níže rozebrané 

podmínky týkající se přiměřené náhrady. Nucená licence může být vydána až poté, co úsilí 

členského státu o získání dobrovolného souhlasu skončí v přiměřené době bez úspěchu. Od 

požadavku předchozího vyjednávání však může členský stát upustit v případě národního 

výjimečného stavu a jiných mimořádně naléhavých okolností. Předpokládá se, že v takto 

naléhavých situacích bude vyžadována okamžitá reakce států a nebude tedy časový prostor pro 

vyjednávání s majitelem patentu o udělení dobrovolného souhlasu. Dlouho se spekulovalo, zda 

pod takové situace budou spadat také dlouhotrvající problémy typu pandemie HIV/AIDS. 

Jednoznačnou odpověď přinesla až Deklarace z Dohá, která v odstavci 5 pod písmenem c) 

stanovila, že je na každém členském státu si zvolit, co tvoří stav národní nouze či jiné okolnosti 

zvláštní naléhavosti, přičemž krize veřejného zdraví, včetně krizí vztahujících se k nemoci 

                                                 
114 Blíže § 20 zákona č. 527/1990 Sb., zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, v platném 
znění 
115 Blíže článek 31 písmeno a) Dohody TRIPS 
116 HESTERMAYER, Holger. Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines. New York: 
Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921520-1, s. 239 
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HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii byly v Deklaraci uvedeny jako demonstrativní příklady 

uvedených situací (blíže kapitola 4.2). Pokud členský stát bude nucen upustit od předchozího 

vyjednávání, je povinen majitele patentu o udělení nucené licence uvědomit, jakmile to bude 

možné. Druhou výjimkou, kdy je možno od předchozího vyjednávání upustit, je případ 

veřejného nekomerčního užití.117  

c) Přiměřená náhrada (článek 31 písmeno h) TRIPS) 

Pod písmenem h) je upraven požadavek přiměřené náhrady, když stanovuje, že „majiteli práva 

bude zaplacena přiměřená náhrada podle okolností každého případu, s přihlédnutím 

k ekonomické hodnotě souhlasu“.118 Kladený požadavek se u léků jeví jako velice 

problematický, neboť by mohl popírat samotný smysl udělování nucených licencí. V případě, 

že by bylo nutné majiteli patentu platit příliš vysokou odměnu, která by se blížila ceně 

originálního léků, udělování nucených licencí by v mnoha případech nevedlo k očekávánému 

výsledku. Výše přiměřené náhrady je obvykle stanovena procentuální licenční sazbou, která 

vyjádřuje, kolik procent z ceny generického léku poputuje k majiteli patentu. Praxe jednotlivých 

zemí ve stanovování výše licenční sazby se liší. Jako vodítko však může sloužit zpráva 

Rozvojového programu OSN z roku 2001, která navrhla základní licenční sazbu ve výši až 6 % 

z ceny generického léku. Love poukazuje na faktory, které by státy měly při stanovování výše 

náhrady brát v potaz, mezi ty mimo jiné patří terapeutická hodnota daného léku, finanční 

možnosti veřejnosti zaplatit za daný lék nebo rozsah financování výzkumu z veřejných 

prostředků u daného léku. Dále by měla být zohledněna ekonomická situace licenční země, což 

znamená, že u rozvojových zemí by měla být licenční sazba nižší než u zemí ekonomicky 

vyspělých.119  

V tomto kontextu je třeba poznamenat, že povinnost zaplatit majiteli patentu přiměřenou 

náhradu odpadá, pokud importující země využije speciálního systému dle odstavce 6 a přiměřená 

odměna již byla zaplacena ze strany exportující země, čímž je zamezeno dvojímu zaplacení za 

stejný produkt. Více se k problematice systému dle odstavce 6 věnuji v kapitole 4.3  

d) Přezkum soudem nebo vyšším nezávislým orgánem (článek 31 písmeno i), písmeno j) TRIPS) 

                                                 
117 CORREA, Carlos María. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - A Commentary on the TRIPS 
Agreement, New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-927128-3, s. 315-317 
118 Blíže článek 31 písmeno h) Dohody TRIPS 
119 LOVE, James. Renumeration guidelines for non-voluntary use of a patent on medical technologies. [online]. 
Health Economics and Drugs TCM Series No. 18, 2005 [cit. 13. ledna 2021], s. 5-7, s. 62-63. Dostupné na: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69199/WHO_TCM_2005.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 
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Právoplatnost jakéhokoliv rozhodnutí vztahujícího se k udělení nucené licence, jakožto 

rozhodnutí vztahujícího se k zaplacení přiměřené náhrady za takové užití, bude podléhat 

soudnímu přezkumu nebo jinému nezávislému orgánu, který musí být nadřazený orgánu, jenž 

původně rozhodoval.120 Pojmem nezávislý se má na mysli orgán, který nepodléhá kontrole ze 

strany orgánu, který původně licenci udělil nebo určil výši náhrady. Důležitým ukazatelem 

nezávislosti je, že takový orgán je schopen zvrátit původní rozhodnutí, aniž by mu hrozila 

politická nebo ekonomická odveta.121 

V článku 31 písmenech c), d) a e) Dohody TRIPS je dále stanoveno, že rozsah a trvání nucené 

licence bude omezen na účel, pro který byl souhlas udělen, přičemž takové užití bude nevýlučné 

a nepřevoditelné. Pod písmenem f) byl zakotven tzv. princip teritoriality, který znamená, že užití 

na základě nucené licence by mělo být převážně pro dodávky na domácí trh členského státu, 

který k takovému užití dal souhlas.122 Toto ustanovení budilo od samého počátku velké 

kontroverze, jelikož zamezovalo vydávat nucené licence za účelem výhradního vývozu léků do 

jiného státu, což mohlo pro státy bez vlastní výrobní kapacity znamenat obsolentnost institutu 

nucených licencí. Tímto problémem se nakonec zabývala Deklarace z Dohá, která uznala, že 

členské státy bez dostatečné výrobní kapacity by mohly čelit obtížím při snaze o využití institutu 

nucených licencí a pověřila Radu pro TRIPS, aby nalezla řešení tohoto problému.123 Řešení bylo 

nakonec obsaženo v Rozhodnutí o implementaci odstavce 6, dle kterého bylo zemím 

s nedostatečnou výrobní kapacitou umožněno, aby při splnění stanovených podmínek dovážely 

léky vyrobené na základě nucené licence vydané v jiné zemi (viz kapitola 4.3). 

3.6.2 Příklady udělených nucených licencí  

Ze statistiky doposud vydaných nucených licencí vyplývá, že ty byly v převážné většině případů 

vydány na léky proti HIV/AIDS. Z nejméně rozvinutých zemí přistoupily k využití tohoto 

institutu pouze tři z nich, Mozambik, Zambie a Rwanda. Když pomineme několik případů 

ekonomicky vyspělých států, je zřejmé, že institut nucených licencí je nejvíce využíván 

rozvojovými zeměmi.124 Velký vliv na této statistice má ten fakt, že mezi rozvojové země se řadí 

                                                 
120 Blíže článek 31 písmena i) a j) Dohody TRIPS 
121 UNCTAD-ICTSD. Resource book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005. ISBN 
978-0-521-85044-5, s. 477-478 
122 Blíže článek 31 písmena c), d), e) a f) Dohody TRIPS 
123 WTO, čtvrtá ministerská konference v Dohá od 9. do 14. listopadu 2001. Deklarace o Dohodě o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví a o veřejném zdravotnictví, odstavec 6. Text dostupný na: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm (dále jen „Deklarace z Dohá“) 
124 HOEN, Ellen't. Private Patents and Public Health: Changing Intellectual Property Rules For Access to 

Medicines. Amsterdam: Health Action International, 2016. ISBN 978-90-74006-00-2, s. 54-60 
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státy jako Indie, Thajsko nebo Brazílie, které disponují vlastní výrobní kapacitou a řadí se mezi 

největší výrobce generických léků na světě. Všechny tři uvedené rozvojové země v minulosti 

institut nucených licencí již využily. 

Thajská vláda se v roce 2003 zavázala poskytnout univerzální přístup k antiretrovirovým lékům 

v boji proti nemoci HIV/AIDS. Přestože došlo ke zvýšení financování zdravotnictví, k splnění 

vytyčeného cíle to nestačilo. Kromě nemoci HIV/AIDS se Thajsko v dané době potýkalo také 

s vzestupným trendem kardiovaskulárních onemocnění a různých druhů rakovin. Tehdejší 

systém veřejného zdravotního pojištění nemohl lidem zajistit kvůli vysoké ceně léků dostatečný 

přístup k potřebné léčbě. Thajská vláda se nakonec v období od roku 2006 do roku 2008 

odhodlala k vydání celkově sedmi nucených licencí na dovoz a místní výrobu patentově 

chráněných léků. Tento krok thajská vláda obhajovala tím, že to v dané době byla jediná možná 

cesta, jak zajistit přístup k účinným lékům pro léčbu nemocí s vysokou prevalenci v zemi. První 

nucená licence byla udělena v listopadu 2006 na antiretrovirový lék Efavirenz, další dvě nucené 

licence byly uděleny v lednu 2007 pro kombinaci antiretrovirových léků (lopinavir/ritonavir) a 

léku na léčbu srdečních chorob zvaný Clopidogrel a konečně v lednu 2008 byly uděleny nucené 

licence na čtyři léky proti rakovině, které se používají při léčbě leukémie, gastrointestinálního 

stomálního tumoru a rakovině prsu a plic. Kroky thajské vlády se neobešly bez reakce vyspělých 

zemí. Spojené státy například zrušily v rámci všeobecných celních preferencí bezcelní přístup 

na americký trh pro tři thajské výrobky, což vyvolalo v Thajsku obavy, že obchodní sankce 

mohou v konečném důsledku převážit nad výhodami z udělených nucených licencí. Je však 

odhadováno, že během pěti let získalo v Thajsku díky vydaným nuceným licencím zhruba 

84 000 pacientů přístup k sedmi výše uvedeným lékům, což představovalo dle ukazatele QALY 

zhruba 12 500 získáných roků života (více k pojmu QALY v kapitole 5.2).125 

Také brazilská vláda se rozhodla vydat nucenou licenci na antiretrovirový lék Efavirenz, jehož 

patentový držitel, společnost Merck, si v tehdejší době účtovala 1,59 amerických dolarů za 

pilulku, zatímco v Indii byla cena generické verze tohoto léku zhruba třetinová. Jako primární 

důvod pro vydání nucené licence brazilská vláda uváděla, že pouze 40 % pacientů pozitivních 

na HIV mělo v té době přístup k účinným antiretrovirovým lékům. Společnost Merck sice 

udělala ústupek a nabídla snížení původní ceny o 30 %, to se však brazilské vládě nejevilo jako 

                                                 
125 YAMABHAI, Inthira a kolektiv.  Government use licenses in Thailand: an assessment of the health and economic 
impacts. Globalization and Health 7, 28 (2011), s. 1-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/1744-8603-7-28 
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dostačující a přistoupila k vydání nucené licence. Také brazilská vláda čelila kvůli vydané 

nucené licenci politickému tlaku ze strany vlády Spojených států.126  

Další případ se týká Indie, světově největšího výrobce generických léků, která se k vydání první 

nucené licence odhodlala až v roce 2012. Unikátnost tohoto případu tkvěla v tom, že se jednalo 

o vůbec první případ, kdy nucená licence byla udělená pro soukromou farmaceutickou 

společnost, konkrétně pro indickou společnost Natco. Ta na základě udělené licence mohla 

vyrábět generickou verzi patentovaného léku německé společnosti Bayer zvaný Nexavar, který 

se užívá k léčbě rakoviny jater a ledvin. Společnost Natco se nejprve pokusila se společností 

Bayer vyjednat podmínky pro udělení dobrovolné licence, to ovšem německá společnost 

odmítla. Indie nakonec přistoupila k vydání nucené licence, což zdůvodnila minimální 

dostupností léku, jehož dodávky v té době pokrývaly pouze 2 % potřeb.127  

Z poslední doby lze zmínit nucenou licenci vydanou malajskou vládou na lék společnosti Gilead 

Science zvaný Sovaldi. Tento lék je určený na léčbu Hepatitidy typu C a jeho účinnost dosahuje 

90 % s minimálními projevy vedlejších účinků, což z něj dělá zdaleka nejefektivnější lék na 

léčbu této nemoci. V Malajsii žilo v roce 2017 zhruba půl milionu lidí s 

onemocněním Hepatitidy typu C, avšak vzhledem k astronomické ceně léku Sovaldi (71 300 

amerických dolarů), bylo léčeno pouze okolo 500 pacientů ročně. Malajská vláda se pokoušla se 

společností Gilead Science vyjednávat o ceně, byť tuto povinnost dle článku 31 písmeno b) 

TRIPS neměla, jelikož nucená licence měla být vydána za účelem nekomerčního veřejného užití. 

Vyjednávání ovšem skončilo neúspěšně, proto se malajská vláda uchýlila k vydání nucené 

licence na lék Sovaldi. Není překvapením, že také malajská vláda čelila ze strany vlády 

Spojených států politickým tlakům.128  

Vlády ovšem nemusí vyhovět každé žádosti o vydání nucené licence, jak ukazuje případ z roku 

2002, kdy jihokorejský patentový úřad odmítl udělit nucenou licenci na lék švýcarské 

společnosti Novartis zvaný Glivec. Cena tohoto léku užíváného k léčbě chronické myeloidní 

leukémie byla v zemi natolik vysoká, že mnozí obyvatelé trpící tímto onemocněním neměli k 

léčbě přístup. Jihokorejský patentový úřad nucenou licenci na lék Glivec odmítl vydat s tím 

                                                 
126 Make medicine afordable. Brazil: 10 Years of a Compulsory License on HIV Drug Efavirenz. [online], 
makemedicinesaffordable.org, 2. října 2017 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://makemedicinesaffordable.org/brazil-10-years-of-a-compulsory-license-on-hiv-drug-efavirenz/ 
127 SRINIVASAN, S. The Compulsory Licence for Nexavar: A Landmark Order. Economic & Political Weekly, Vol. 47, 
No. 14, 2012, s. 10-11. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/23214668 
128 KINTADA, Lekhya. Compulsory Licensing for Hepatitidis C Medication in Malaysia. [online], citizenvox.org, 10. 
dubna 2019 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://citizenvox.org/2019/04/10/compulsory-licensing-for-
hepatitis-c-medication-in-malaysia/ 
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odůvodněním, že nedostupnost tohoto léku nezpůsobuje pro zemi ohrožení národních zájmů. 

Dále uvedl, že pokud by nucenou licenci vydal pouze z důvodu vysoké ceny léku, popřel by tím 

základní princip patentového systému, kterým je udělení vynálezci výlučné právo po časově 

omezenou dobu.129 
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Amsterdam: Health Action International, 2016. ISBN 978-90-74006-00-2, s. 57 
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4. Post TRIPS období 

4.1 HIV krize jako začátek změny 

Během globální zdravotní krize z konce 90. let 20. století zapříčiněnou rychle se šířícím 

onemocněním HIV/AIDS se naplno projevily neblahé dopady nedávno přijaté Dohody TRIPS. 

Na samém počátku epidemie byly zaznamenány pokusy o léčbu různými léky, a byť některé 

zprvu vyvolaly u pacientů pozitivní změny, virus nakonec dokázal mutovat do formy, která na 

jednotlivé léky přestala zcela reagovat. V roce 1995 došlo ke zjištění, že trojkombinační léčba 

známá pod označením HAART (Highly Antiretroviral Therapy) je v porovnání s ostatními 

mnohem účinnější a stala se tedy standardem pro léčbu HIV.130 Cena za tuto léčbu však činila 

15 000 amerických dolarů za rok, což si především obyvatelé rozvojových zemí nemohli dovolit 

a přístup k léčbě jim tak zůstal zapovězen. Na přelomu tisíciletí bylo jen v Africe nakaženo 

nemocí HIV 24,5 milionů lidí, avšak přístup k trojkombinační léčbě měl pouze jeden člověk 

z tisíce, což mělo za následek, že na virus AIDS denně umíralo téměř 8 000 lidí.131  

V roce 1997 se strhla mezinárodní debata ohledně negativních důsledků Dohody TRIPS na 

přístup k lékům. Tuto debatu odstartovala žaloba několika farmaceutických společností proti 

jihoafrické vládě, jejímž meritem bylo ustanovení v nově přijatém zákoně o lécích ulehčující 

přístup k lékům proti nemoci HIV/AIDS. Na stranu farmaceutických společností se postavila 

také vláda Spojených států. V té době byla virem HIV/AIDS nakažena téměř pětina 

jihoafrického obyvatelstva, přičemž na AIDS umíralo každý měsíc zhruba 20 000 obyvatel. Až 

masivní veřejné protesty donutily farmaceutické společnosti žalobu stáhnout, načež také vláda 

Spojených států oznámila, že ustoupí od svého agresivního přístupu vůči jihoafrické vládě.132 

Úlohu “hlídacího psa“ hrála vláda Spojených států také v únoru 2001, kdy podala u orgánu pro 

řešení sporů při WTO stížnost kvůli ustanovení obsaženém v brazilském patentovém zákoně, 

díky kterému mohla brazilská vláda vydávat nucené licence na patentované vynálezy, které se 

v zemi nevyráběly do tří let od vydání patentu. Dané ustanovení bylo součástí brazilského 

                                                 
130 Heatline. Understanding ART for HIV. [online], healthline.com, 23. prosince 2019 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné 
na: https://www.healthline.com/health/hiv-aids/understanding-the-aids-cocktail 
131 HOEN, Ellen't. Private Patents and Public Health: Changing Intellectual Property Rules For Access to Medicines. 
Amsterdam: Health Action International, 2016, ISBN 978-90-74006-00-2. s. 7 
132 HALBERT, Debora. Moralized Discourses: South Africa`s Intellectual Property Fight for Access to AIDS drugs. 
Seattle Journal for Social Justice, Vol. 1, Iss. 2, Article 2, 2002. s. 257, 274. Dostupné na: 
https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol1/iss2/2 
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programu boje proti epidemii HIV/AIDS. Přestože tento spor nakonec skončil vzájemnou 

dohodou, nevyřešilo to otázku, do jaké míry lze využívat flexibility zaručené Dohodou TRIPS.133 

V kontextu výše uvedeného pak lze za obzvláště zajímavou považovat situaci z října 2001, kdy 

krátce po teroristických útocích z 11. září obdrželo několik amerických politických osobností 

dopisy obsahující antrax. V té době byl na trhu jediný schválený lék pro léčbu otravou antraxem, 

jednalo se o lék německé farmaceutické společnosti Bayer prodávaný pod názvem Cipro. 

Zatímco v Evropě platnost patentu léku Cipro v té době již vypršela, ve Spojených státech a v 

Kanadě byl patent k léku stále platný. Poptávka po léku ze strany Spojených států prudce stoupla 

v reakci na obavu z hrozby biologických teroristických útoků a americká vláda oznámila úmysl 

učinit objednávku léku v množství pokrývajícím léčbu 12 milionů lidí. Ani přes okamžité 

zvýšení výrobních kapacit nebyl Bayer schopen takovou poptávku okamžitě pokrýt, Spojené 

státy si tedy začaly pohrávat s myšlenkou zakoupit generickou verzi léku od indického výrobce, 

který lék prodával za zlomek ceny originálního léku. Vzhledem k tomu, že Spojené státy se v té 

době ostře vymezovaly proti výrobcům generických léků, působila tato situace dosti ironicky. 

Zpočátku se však zdálo, že Spojené státy budou patent společnosti Bayer respektovat, svůj postoj 

však změnily po oznámeném úmyslu kanadské vlády zakoupit téměř milion tablet generické 

verze léku Cipro za zhruba poloviční cenu originálního léku. Na oznámení kanadské vlády 

reagoval Bayer hrozbou soudního sporu, což nakonec Kanadu přinutilo uzavřít s Bayerem 

dohodu o koupi potřebného množství léků za sníženou cenu. Spojené státy nakonec svůj tlak 

vůči Bayeru vystupňovaly do té míry, že ten byl nucen uzavřít dohodu o dodávce 100 milionů 

tablet Cipro za zhruba poloviční cenu.134 Mezinárodní společenství bylo vůči dvojím praktikám 

ze strany Spojených států velice kritické. Množily se otázky, jak mohou vyspělé státy trvat na 

tom, aby rozvojové státy respektovaly patentová práva, když ony samy v podobných situacích 

jsou ochotné práva z patentu obcházet. Antraxová kauza poprvé naznačila, že ohrožení veřejného 

zdraví nemusí být výlučná záležitost rozvojových zemí. Stále intenzivněji se debatovalo, za 

jakých konkrétních okolností lze v oblasti ochrany veřejného zdraví využívat flexibilit 

zakotvených v Dohodě TRIPS. Na to WTO reagovala tím, že krátce po antraxové kauze svolala 

                                                 
133 SUN, Haochen. The Road to Doha and Beyond: Some Reflections on the TRIPS Agreement and Public Health. 
European Journal of International Law, Vol. 15, Iss. 1, 2004, s. 132-133. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1093/ejil/15.1.123 
134 HESTERMAYER, Holger. Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines. New York: 
Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921520-1, s. 16-17 
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do katarského Dohá ministerskou konferenci, jejímž výsledkem bylo přijetí dokumentu zvaného 

Deklarace z Dohá o Dohodě TRIPS a veřejném zdraví.135 

4.2 Deklarace z Dohá  

Deklarace z Dohá ve svých sedmi odstavcích poskytla členským státům WTO praktické nástroje 

k překonání patentových překážek bránicích přístupu k lékům. První čtyři odstavce stanovují 

rozsah a základní zásady, když hned v úvodním odstavci členové uznali „vážnost problému 

v oblasti veřejného zdraví postihující mnohé rozvojové a nejméně rozvinuté země, zejména 

problémů způsobených virem HIV/AIDS, tuberkulózou, malárií a jinými epidemiemi“.136  

Ve druhém a třetím odstavci členské státy uznaly, že Dohoda TRIPS je jedním, ne však jediným, 

faktorem ovlivňujícím přístup k lékům, a to především kvůli jejich vzrůstajícím cenám. Zároveň 

však členské státy zdůraznily důležitost ochrany duševního vlastnictví pro vývoj nových léků.137 

Čtvrtý odstavec bývá považován za jádro Deklarace z Dohá, jelikož signalizuje nadřazenost 

ochrany veřejného zdraví nad ochranou duševního vlastnictví. Daný odstavec zní následovně: 

„Usnesli jsme se, že Dohoda TRIPS nebrání, ani by neměla bránit členským státům v přijímání 

opatření na ochranu veřejného zdraví. Proto znovu zdůrazňujeme náš závazek vůči Dohodě 

TRIPS a zároveň stvrzujeme, že tato Dohoda může a měla by být vykládána a implementována 

způsobem, který podporuje právo členských států WTO chránit veřejné zdraví, a především 

prosazovat dostupnost léků pro všechny“.138 Tímto bylo potvrzeno právo členských států plně 

využívat flexibilit garantovaných Dohodou TRIPS, prostřednictvím kterých mohou členské státy 

efektivněji chránit veřejné zdraví a prosazovat dostupnost léků pro všechny.139 

Pátý odstavec stanovil klíčová opatření Dohody TRIPS, které lze využít k překonání překážek 

bránících v efektivnějším přístupu k lékům. Tento odstavec zní následovně: „Ve světle výše 

uvedeného odstavce 4 a při zachování závazků z Dohody TRIPS, uznáváme, že uvedené flexibility 

zahrnují následující možnosti: 
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a) Při uplatňování obvyklých pravidel výkladu mezinárodního práva veřejného bude každé 

ustanovení Dohody TRIPS čteno ve světle jejího předmětu a účelu vyjádřeného především 

v ustanoveních o cílech a zásadách. 

b) Každý členský stát má právo udělovat nucené licence a může si určit důvody pro jejich 

udělování. 

c) Každý členský stát má právo stanovit, co tvoří stav národní nouze či jiné okolnosti zvláštní 

naléhavosti s tím, že se rozumí, že krize veřejného zdraví, včetně krizí vztahujících se 

k HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a jiným epidemiím, mohou představovat stav národní nouze či 

jiné okolnosti zvláštní naléhavosti. 

d) Smyslem těch ustanovení Dohody TRIPS, která se vztahují na vyčerpání práv k duševnímu 

vlastnictví, je ponechat každému členskému státu svobodu stanovení svého vlastního 

nenapadnutelného režimu pro vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví, s výhradou doložky 

nejvyšších výhod a národního zacházení v souladu s ustanoveními článků 3 a 4 Dohody 

TRIPS.“140 

V pátém odstavci tedy bylo stvrzeno, že ustanovení Dohody TRIPS budou vykládány ve světle 

jejího přemětu a účelu, které jsou vyjádřeny zejména v cílech a zásadách obsažených v článcích 

7 a 8 Dohody TRIPS. Dále bylo potvrzeno, že každý členský stát má právo udělovat nucené 

licence a je na každém jednotlivém členském státu, aby si určil důvody pro jejich udělování, což 

již plynulo ze samotného článku 31 TRIPS. Pod písmenem c) se nachází jedno 

z nejvýznamnějších ustanovení Deklarace z Dohá, jelikož stanovuje možnost každého členského 

státu si stanovit, co bude tvořit stav národní nouze či jiné okolnosti zvláštní naléhavosti. V daném 

ustanovení je uveden demonstrativní výčet takových situací, mezi které se mimo jiné řadí krize 

vztahující se k HIV/AIDS. Významnost tohoto ustanovení je především s ohledem na článek 31 

písmeno b) Dohody TRIPS, dle kterého je ve výše uvedených situacích členským státům 

umožněno upustit od předchozího vyjednávání s majitelem patentu o získání dobrovolného 

souhlasu k využití jeho patentově chráněného vynálezu. Konečně pod písmenem d) je stvrzeno 

právo každého členského státu, aby si stanovil libovolný režim vyčerpání práv duševního 

vlastnictví. Jak již bylo uvedeno výše, podstatou institutu vyčerpání práv je zabránit majiteli 

patentu zakázat třetím osobám nakládat s patentově chráněnými výrobky, které již byly uvedeny 

na trh. Mezinárodní režim vyčerpání práv poskytuje majiteli patentu nejmenší ochranu, jelikož 

jeho práva se vyčerpají v okamžiku uvedení patentově chráněného výrobku na trh v kterékoliv 
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zemi.  Státy, které si zvolí mezinárodní režim vyčerpání práv, mohou díky paralelním dovozům 

nakupovat nejlevnější léky na trhu. 

V šestém odstavci bylo uznáno, že „členové WTO s nedostatečnými výrobními kapacitami nebo 

bez výrobních kapacit v oblasti farmaceutik mohou čelit těžkostem s účinným využitím nucených 

licencí v souladu s Dohodou TRIPS. Radě pro TRIPS byl proto udělen pokyn, aby urychleně 

nalezla řešení tohoto problému a podala do konce roku 2002 zprávu Generální radě“.141  

Členské státy tímto reagovaly především na problematický článek 31 písmena f) Dohody TRIPS, 

kterým bylo využití institutu nucených licencí omezeno převážně pro dodávky na domácí trh 

členského státu, který k takovému užití dá souhlas. Členské státy bez vlastní výrobní kapacity 

tedy nemohly vzhledem k danému ustanovení institut nucených licencí efektivně využívat. 

K nalezení řešení tohoto problému byla pověřena Rada pro TRIPS (viz dále).  

V závěrečném sedmém odstavci pak bylo stanoveno, že nejméně rozvinuté země nebudou, 

pokud jde o farmaceutické produkty, vázány oddíly týkajících se patentů a ochrany 

nezveřejněných informací až do 1. ledna 2016.142 Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.2, toto 

přechodné období bylo nakonec v roce 2015 prodlouženo až do 1. ledna 2033. 

4.3 Systém dle odstavce 6 

K naplnění závazku přijatého v rámci šestého odstavce Deklarace z Dohá nakonec došlo až o 

téměř dva roky později, což bylo primárně zapříčiněno odlišnými pohledy mezi vyspělými a 

rozvojovými zeměmi na budoucím znění rozhodnutí.143 Dne 30. srpna 2003 přijala Generální 

rada WTO prozatímní rozhodnutí o implementaci odstavce 6 (dále jen „Rozhodnutí dle odstavce 

6“), jehož primárním cílem bylo vyřešit problém v souvislosti s  článkem 31 písmena f) TRIPS, 

který omezoval používání institutu nucených licencí převážně pro dodávky na domácí trh 

členského státu. Samotné Rozhodnutí dle odstavce 6 nakonec spočívalo v tom, že z článku 31 

TRIPS byly stanoveny tři výjimky.144  
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První výjimkou bylo upuštěno od požadavku používání nucených licencí převážně pro dodávky 

na trh členského státu, a to za předpokladu, že půjde o export farmaceutických výrobků do tzv. 

způsobilé dovážející země. Pod pojmem farmaceutický výrobek se v Rozhodnutí dle odstavce 6 

rozumí jakýkoliv patentovaný výrobek nebo patentovaný proces ve farmaceutickém odvětví, 

který je potřebný k řešení problému týkajicího se veřejného zdraví. Za způsobilé dovážející země 

jsou automaticky považovány všechny nejméně rozvinuté země, u ostatních zemí je podmínkou 

prokázání nedostatečné výrobní kapacity ve farmaceutickém odvětví. S touto výjimkou je spjata 

notifikační povinnost vůči Radě pro TRIPS, která se týká jak exportující, tak dovážející země. 

Obsahem notifikační povinnosti exportující země je povinnost uvést komu a na jaký konkrétní 

produkt byla nucená licence udělena, množství exportujicího produktu a dobu platnosti licence. 

Exportující země je dále povinna vyrobené produkty označit takovým způsobem, aby bylo 

zřejmé, že se jedná o produkty vyrobené v rámci systému dle odstavce 6. Dovážející země musí 

v notifikaci uvést název dovaženého produktu, potřebné množství a pokud nejde o nejméně 

rozvinutou zemi, musí uvést, že má nedostatečnou nebo nemá žádnou kapacitu k výrobě 

potřebného produktu. Před samotnou aplikací systému dle odstavce 6 má dovážející země 

povinnost vyjednávat s držitelem patentu o udělení dobrovolné licence.145  

Ve třetím bodě Rozhodnutí dle odstavce 6 je obsažena výjimka z povinnosti zaplatit majiteli 

patentu přiměřenou náhradu (článek 31 písmeno h) TRIPS). Náhradu za dovážené výrobky podle 

systému dle odstavce 6 nemusí dovážející země platit, pokud byla náhrada zaplacena již ze strany 

exportující země. Smyslem této výjimky bylo zamezit dvojímu placení za stejný produkt.146 

Poslední výjimka se týká reexportu importovaných produktů podle systému dle odstavce 6. 

Obecně je v bodech 4 a 5 předmětného rozhodnutí stanoveno, že reexport dovezených produktů 

vyrobených na základě nucené licence je zakázán a členskými státy musí být vynaloženo veškeré 

možné úsilí, aby k takovému jednání nedocházelo. V bodě 6 je ovšem stanovena výjimka 

z tohoto požadavku, dle které je reexport připuštěn v rámci regionálních obchodních dohod, 

jejichž členskou základnu tvoří minimálně z poloviny státy, které jsou zapsané na seznamu 

nejméně rozvinutých zemí OSN.147 V současné době patří mezi takové způsobilé regionální 

                                                 
145 Prozatimní rozhodnutí o implementaci odstavce 6 Deklarace z Dohá přijaté dne 30. srpna 2003 Generální radou 
WTO. (dále jen „Rozhodnutí o implementaci odstavce 6“) Dostupné na: 
https://www.who.int/medicines/areas/policy/WT_L_540_e.pdf?ua=1, bod 1 a 2 
146 SLAVÍK Jiří, Šimon BEDNAŘ. Dodatek k dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a 
jeho vliv na farmaceutický průmysl. Průmyslové vlastnictví číslo 6, ročník 2017, s. 191. Ke stažení na: 
https://www.upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html 
147 Blíže body 4 až 6 Rozhodnutí o implementaci odstavce 6 

https://www.who.int/medicines/areas/policy/WT_L_540_e.pdf?ua=1
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obchodní dohody například Jihoafrické rozvojové společenství, Východoafrické společenství, 

Společný trh pro Východní a Jižní Afriku nebo Africká unie.148  

Systém dle odstavce 6 byl během doby svého fungování využit v praxi pouze v jediném případě, 

jednalo se o vývoz antiretrovirotik z Kanady do Rwandy. V červenci 2007 Rwanda informovala 

WTO o úmyslu importovat z Kanady v rámci systému dle odstavce 6 celkový počet 260 000 

balení antiretrovirotik (ekvivalent zhruba 15 milionů tablet). Kanadská farmaceutická společnost 

rwandský požadavek akceptovala a následně požádala kanadskou vládu o udělení nucené licence 

za účelem exportu požadovaného množství antiretrovirotik do Rwandy. Kanadská vláda nucenou 

licenci obratem udělila a v říjnu 2007 vyrozuměla WTO o úmyslu využít systém dle odstavce 6 

jako exportující země. Ještě před samotným požadavkem o udělení nucené licence přistoupila 

kanadská farmaceutická společnost k jednání s majitelem patentu o vydání dobrovolné licence, 

toto jednání však skončilo neúspěšně. Ze strany rwandské vlády následně došlo k vyhlášení 

veřejné soutěže na dodání potřebných antiretrovirotik, do které se kanadská farmaceutická 

společnost přihlásila s nabídkou představující cenu 0,39 amerických dolarů za tabletu. Do 

veřejné soutěže se přihlásily také čtyři farmaceutické společnosti z Indie, které nabídly dovoz 

potřebných antiretrovirotik za nižší cenu, což kanadskou společnost nutilo cenu původní nabídky 

snížit na pouhých 0,195 amerických dolarů za tabletu. Kanadská společnost se svou druhou 

nabídkou veřejnou soutěž vyhrála a v květnu 2008 do Rwandy odeslala téměř 7 milionů tablet, 

načež v průběhu dalšího roku a půl bylo do Rwandy postupně dodáno také zbývající množství 

tablet. Byť se nakonec jednalo o úspěšnou akci, nelze přehlédnout zdlouhavost celého procesu. 

Vzhledem ke všem povinnostem, které jsou na státy využívající tento systém kladeny, si lze jen 

těžko představit jeho funkčnost v situaci vyžadující okamžitou reakci. Kromě Rwandy byly 

v minulosti učiněny pokusy o využití systému dle odstavce 6 také ze strany Ghany a Nepálu, 

v obou případech však nakonec byly upřednostněny dodávky generických léků z Indie.149   

Rozhodnutí o implementaci odstavce 6 nebylo permanentním řešením, jelikož tímto nedošlo 

k novelizaci Dohody TRIPS. K tomu došlo až o více než 10 let později, kdy byla splněna 

podmínka ratifikace dodatku Dohody TRIPS ze strany alespoň dvou třetin členských států WTO.  

Historicky první dodatek k Dohodě TRIPS nabyl účinnosti dne 23. ledna 2017 a do Dohody byl 

včleněn jako nový článek 31bis. Ten obsahuje podobná ustanovení, jako byla obsažena v 

Rozhodnutí dle odstavce 6 z roku 2003. Austrálie, Kanada, Evropská unie, Island, Japonsko, 

                                                 
148 HOEN, Ellen't. Private Patents and Public Health: Changing Intellectual Property Rules For Access to Medicines. 
Amsterdam: Health Action International, 2016. ISBN 978-90-74006-00-2, s. 47 
149 ADEKOLA, Tolulope Anthony. Has the Doha Paragraph 6 system reached its limit? Journal of Intellectual 
Property Law & Practise, Vol. 15, Iss. 7, 2020, str. 527. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa058 
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Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko a Spojené státy americké se dobrovolně vzdaly možnosti 

budoucího využití dodatkového článku nehledě na okolnosti případu. Některé z dalších států, 

mezi které patří například Izrael, Jižní Korea nebo Turecko, se výhod dovážejících států vzdaly 

s výhradou případů představujících národní ohrožení nebo jiné naléhavé případy.150    

4.4 Exkluzivita dat a další „TRIPS-plus“ ustanovení  

Farmaceutický trh je vysoce regulovaný a řídí se dvěma samostatnými soubory právních 

předpisů, kterými jsou předpisy práva duševního vlastnictví a předpisy týkající se registrace léků. 

Cílem patentové ochrany je odměnit inovátory tím, že je jim poskytnut dočasný monopol 

k vynalezenému předmětu. Udělením patentu získá jeho držitel celou řadu negativních práv, 

prostřednictvím kterých je ostatním zabráněno, aby patent používali, prodávali nebo uváděli na 

trh (viz kapitola 1.1). Samotný patent ovšem neznamená právo lék prodávat, jelikož k tomu je 

nejdříve potřeba získat registraci u příslušného regulačního úřadu. Registrační systém je zárukou 

toho, že léky putující na trh mají potřebnou bezpečnost, kvalitu a účinnost. Za účelem posouzení 

vyžadovaných atributů vyžadují regulační úřady od výrobců relevantní informace, které výrobce 

získává prostřednictvím klinických testů. Druhou možností, jak vyžadované atributy doložit, je 

prokázání chemické a biologické ekvivalence léku (tzv. bioekvivalentnost). Bioekvivalence 

dokazuje, že lék se chová v lidském těle stejně, jako je tomu u již registrovaného léku.151 Je 

zřejmé, že k registraci léků prokázáním jejich bioekvivalence se budou uchylovat téměř 

výhradně výrobci generických léků, kteří tak nemusí investovat do klinických testů, což jim 

umožňuje prodávat léky za několikanásobně nižší cenu, než za jakou je nabízejí původní výrobci. 

Z výzkumů bylo zjištěno, že prodejní cena generického léku je v průměru pouze jedna 

osmnáctina ceny původního léku.152 Původní výrobci považují registrační proces pouhým 

prokázáním bioekvivalence léku za nespravedlivý a podporují všemožné nástroje mající za cíl 

oddálit vstup generických léků na trh. Jeden z takových nástrojů představuje tzv. období 

exkluzivity údajů, jehož podstata spočívá v tom, že regulační úřad se po určitou dobu po vypršení 

patentu původního léku nemůže spoléhat na data předložené majitelem patentu. Tímto je 

                                                 
150 SLAVÍK Jiří, Šimon BEDNAŘ. Dodatek k dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a 
jeho vliv na farmaceutický průmysl. Průmyslové vlastnictví číslo 6, ročník 2017, s. 192. Ke stažení na: 
https://www.upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html 
151 World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. UHC Technical Brief. Data exclusivity and other 
„trips-plus“ measures. [online], who.int, 2017, s. 1 [cit. 10. ledna 2021].  Ke stažení na: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272979 
152 DEBENEDETTE, Valerie. Prices for Generic Drugs Fall by About 9 %, Third Decrease in Three Years. [online], 
drugtopics.com, 11. dubna 2019 [cit. dne 11. 1. 2021]. Dostupné na: https://www.drugtopics.com/view/prices-
generic-drugs-fall-about-9-third-decrease-three-years 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272979
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výrobcům generických léků zamezeno vstoupit na trh po určité období od vypršení patentu 

původního léku. Období exkluzivity údajů může v některých případech znemožnit realizaci 

vydané nucené licence, jelikož je od patentu zcela odděleno (viz rumunská zkušenost 

analyzována v kapitole 6.2).153 Vzhledem k tomu, že v článku 39 odstavci 3 Dohody TRIPS je 

členským státům stanovena toliko povinnost chránit nezveřejněné výsledky zkoušek nebo jiných 

údajů proti nepoctivému komerčnímu užití, lze institut exkluzivity údajů považovat za tzv. 

TRIPS-plus ustanovení.154  

Pod termín TRIPS-plus spadají ty ustanovení na poli duševního vlastnictví, která překračují 

minimální standardy stanovené Dohodou TRIPS. S takovými ustanoveními se můžeme 

nejčastěji setkat v bilaterálních obchodních dohodách, prostřednictvím kterých se převázně 

vyspělé státy snaží zvýšit míru ochrany duševního vlastnictví. Za TRIPS-plus ustanovení lze 

například považovat stanovení doby patentové ochrany delší než 20 let nebo stanovení 

taxativního výčtu důvodů pro vydávání nucených licencí.155 Mezi největší zastánce TRIPS-plus 

ustanovení se řadí Spojené státy americké, které doposud podepsaly dohody obsahující tyto 

ustanovení s mhoha zeměmi, mezi které se například řadí Chile, Jordánsko, Maroko, Panama, 

Bahrajn, Singapur, Vietnam nebo Laos. Pro rozvojové země je velice obtížné návrhy vyspělých 

států odmítnout, jelikož ty jim za podepsání dohody nabízejí ústupky v klíčových oblastech 

obchodu. Vyspělé země si jsou dobře vědomy, že úspěšné uzavření dohody s jednou zemí, může 

v budoucnu posloužit jako vzor pro vyjednávání s jinými zeměmi. Tento přístup je zcela 

evidentní z dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy a Austrálií, která obsahuje mimo 

jiné ustanovení o exkluzivitě údajů, přestože taková ochrana je již garantována v australských 

právních předpisech. Zahrnutí tohoto ustanovení bylo z pohledu Spojených států důležité, neboť 

tímto nastavily nový standard pro vyjednávání o budoucích smlouvách.156 Nadto je třeba 

připomenout, že v souladu s principem zacházení podle nejvyšších výhod (článek 4 Dohody 

TRIPS) je každý členský stát povinen poskytovat rovné zacházení státním příslušníkům všech 

členských států. V případě, že některý z členských států poskytne výhody jakémukoliv jinému 

státu, budou takové výhody automaticky aplikovatelné také vůčí státním příslušníkům všech 

členských zemí WTO. Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud některá členská země uzavře 

                                                 
153 World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. Data exclusivity and other „trips-plus“ measures. 
[online], who.int, 2017 [cit. 10. ledna 2021].  Ke stažení na: https://apps.who.int/iris/handle/10665/272979, s. 2 
154 Blíže článek 39 odstavec 3 Dohody TRIPS 
155 World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. Data exclusivity and other „trips-plus“ measures. 
[online], who.int, 2017 [cit. 10. ledna 2021].  Ke stažení na: https://apps.who.int/iris/handle/10665/272979, s. 4 
156  HEATH, Christopher a Anselm KAMPERMAN SANDERS. Intellectual property and free trade agreement: 
International Intellectual Property Law Series. Oxford: Hart, 2007. ISBN 978-1-84113-801-5, s. 27-28. 
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bilateralní dohodu obsahující TRIPS-plus ustanovení s kteroukoliv zemí na světě, budou tato 

ustanovení platil také pro státní příslušníky všech ostatních členských států a stanou se v podstatě 

novým minimálním standardem na poli duševního vlastnictví. Jelikož mohou mít TRIPS-plus 

ustanovení negativní dopad na přístup k lékům, zvláštní zpravodaj OSN Anand Grover 

doporučil, aby především rozvojové země taková ustanovení do svých právních předpisů 

nezaváděly. Zároveň vyzval vyspělé země k tomu, aby ekonomicky slabší země nenutily 

vstupovat do jednání o obchodních dohodách zahrnujících TRIPS-plus ustanovení.157  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 GROVER, Anand. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the hightest 
attainable standard of physical and mental health. [online], United Nations - Human Rights Council, 31. 3. 2009 
[cit. 10. ledna 2021] s. 16-17. Dostupné na: 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.12_en.pdf 
 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.12_en.pdf


 48 

5. Alternativy patentového systému  

5.1 Limity patentového systému 

Vyrobit lék, který projde všemi fázemi klinického testování a následně dostane povolení od 

regulačního úřadu k registraci, představuje velice nejistý a finančně nákladný proces. Vzhledem 

k uvedenému je tedy pochopitelné, že primárním zájmem farmaceutických společností je 

profitovat na každém léku co možná nejvíce, což ostatně vyplývá ze samotného principu 

fungování farmaceutických společností, coby obchodních společností usilujících o zisk. Je nutno 

brát také v potaz, že efektivní doba patentové ochrany je u léků kvůli procesu klinického 

testování výrazně kratší než obvyklých 20 let. Z toho důvodu jsou farmaceutické společnosti 

tlačeny k tomu, aby své nákladné investice do výzkumu a vývoje získaly zpět prostřednictvím 

vysokých cen patentovaných léků. Vzhledem k tomu, že čísla ohledně průměrné výše nákladů 

na vývoj nového léku se značně liší, je velice obtížné posoudit ospravedlnitelnost nastavených 

cen. Samotné farmaceutické společnosti považuji toto téma za velice citlivé a nejsou ochotné 

dávat nahlédnout do svých účetnictví. Z provedené studie deseti protinádorových léků ve 

Spojených státech však bylo zjištěno, že medián nákladů na výzkum a vývoj jednoho léku 

dosahoval 600 milionů amerických dolarů, zatímco výnosy z prodeje těchto deseti léků činily 67 

miliard dolarů.158 Výsledky této studie naznačují, o jak výnosný byznys se může jednat. Dále je 

nutno brát v potaz skutečnost, že podstatná část výzkumu je u mnoha léků financována 

z veřejných peněz, a to buď přímým financováním aplikovaného výzkumu farmaceutických 

společností, anebo financováním základního výzkumu na univerzitách či veřejných výzkumných 

institutech.159 Studie dokonce ukázaly, že všech 210 schválených léků ve Spojených státech mezi 

lety 2010 až 2016 byly alespoň částečně financovány z veřejných zdrojů. Z uvedeného tedy 

vyplývá, že veřejnost ve většině případů platí za lék dvakrát, a to nejdříve ve fázi jeho výzkumu 

a následně za lék samotný.160 

                                                 
158 THAMBISETTY, Siva. Improving Access to Patented Medicines: Are Human Rights Getting in the Way? [online], 
London School of Economics and Political Science Law Department, Working Papers 3/2018 [cit. 10. ledna 2021] 
Dostupné na: 
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159 HAIGH, Kirsty. Public funding but private profits – how to fight the pharmaceutical industry on your campus. 
[online], globaljustice.org, 22. února 2018 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
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160 CONE, Jason. Pharmaceutical corporations need to stop free-riding on publicly-funded research. [online], 
thehill.com, 3. března 2018 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://thehill.com/opinion/healthcare/376574-
pharmaceutical-corporations-need-to-stop-free-riding-on-publicly-funded  

http://eprints.lse.ac.uk/87540/1/Thambisetty_Access%20to%20Patented%20Medicines_Author.pdf


 49 

Vysoká cena léků ovšem není jediným negativním důsledkem patentového systému. Ze samotné 

podstaty fungování patentového systému je pochopitelné, že farmaceutické společnosti cílí 

na výzkum a výrobu takových léků, které budou mít potenciál se uchytit na ekonomicky silných 

trzích. Pro farmaceutické společnosti naopak není finančně výhodné investovat do výzkumu a 

vývoje těch léků, které cílí na léčbu nemocí rozšířených v ekonomicky slabých státech (z důvodu 

slabé kupní síly), či na léčbu vzácných nemocí (nízký efekt úspory z výroby ve velkém rozsahu). 

Globálně se odhaduje, že zhruba 90 % výzkumných prostředků je investováno do vývoje léků 

na nemoci, kterými trpí pouze 10 % lidstva.161 Patentový systém tak naprosto selhává, pokud jde 

o výzkum a vývoj léků na nemoci, kterými trpí převážně obyvatelé ekonomicky slabých zemí, 

případně jen malá část populace.  

Jedním z dalších negativních důsledků patentového systému je, že farmaceutické společnosti se 

raději zaměřují na obměnu již zavedených léků, než aby cílily na obtížný výzkum nových 

molekul. Přesto, že terapeutická hodnota těchto léků, které bývají označovány jako tzv. me-too 

léky, je v porovnání s nově vyvinutými molekulami minimální, současně nastavený patentový 

systém je považuje za rovnocenné. Farmaceutické společnosti také s oblibou využívají tzv. 

evergreening, což označuje praktiky, kterými se snaží různými způsoby prodlužovat dobu 

patentové ochrany svých vynálezů. Příkladem může být situace, kdy farmaceutická společnost 

zažádá těsně před vypršením doby patentové ochrany o druhý patent na vylepšený způsob výroby 

již patentovaného produktu. Pokud se svou žádostí uspěje, obdrží nový samostatný patent na 

dobu 20 let. Po vypršení prvního patentu sice konkurenti mohou začít vyrábět generické verze 

patentovaného produktu, nemohou však po dobu trvání druhého patentu využívat vylepšený 

výrobní proces.162 

S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že dokud patentový systém nebude rozlišovat mezi 

různými terapeutickými hodnotami patentovaných léků, nebudou farmaceutické společnosti 

motivovány k průlomovým vynálezům a nebude tak ani naplněn samotný účel patentové 

ochrany. V průběhu času se ve farmaceutickém průmyslu objevilo několik návrhů na změnu 

patentového systému. Cílem většiny předložených návrhů je, aby odměna pro vynálezce byla 

odvislá od reálného dopadu vynalezeného léku na zdraví společnosti. Mimo alternativní systémy 

se v další části této práce zabývám také projekty, které cílí na opomíjené a vzácné nemoci.  

                                                 
161 VIDYASAGAR, D. Global notes: the 10/90 gap disparities in global health research. Journal of Perinatology, No. 
26, 2006, s. 55. Dostupné na: https://www.nature.com/articles/7211402 
162 ZHENG, Eddy. Controlling Drug Prices: Bloomberg Proposes to Limit Evergreening. [online], jolt.law.harvard.edu, 
11. února 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: http://jolt.law.harvard.edu/digest/controlling-drug-prices-
bloomberg-proposes-to-limit-evergreening 
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5.2 Odměnový systém  

Ze všech navrhovaných alternativních systémů patří odměnový systém pravděpodobně mezi ty 

nejpopularnější. Odměnový systém má v jiných oborech dlouhou historii, například 

v architektonickém designu se tento systém využívá již od 15. století.163 Ústřední myšlenkou 

odměnového systému je, že vynálezce dostane za svůj vynález finanční odměnu, jejíž výše bude 

odvislá od terapeutické hodnoty vynalezeného léku. Konkrétní vyjádření terapeutické hodnoty 

je velice obtížný úkol, například Hollis navrhuje, aby hodnota byla stanovena mimo jiné na 

základě obecně používaného měřítka QALY (quality-adjusted life year), což lze přeložit jako rok 

života upravený jeho kvalitou.164 Pokud by tedy nově vynalezený lék prodloužil průměrnou dobu 

života člověka trpícího konkrétní nemocí o jeden rok s kvalitou zdraví ve výši 70 %, odpovídal 

by takový lék v měřítku QALY číslu 0,7 (1 rok x 0,7 kvality zdraví). V případě, že se posléze na 

trhu objeví lék na tutéž nemoc, který zvýší průměrnou dobu života člověka o tři roky s kvalitou 

zdraví ve výši 90 %, bude hodnota QALY odpovídat číslu 2,7 (3 roky x 0,9 kvality zdraví). Tento 

nový lék by tak zvýšil měřítko QALY oproti původnímu léku o hodnotu 2 QALY.165  

Mezi nejvýznamnější zastánce odměnového systému se řadí německý filozof Thomas Pogge, 

zakladatel myšlenky vytvoření Fondu dopadu na zdraví (dále jen jako „FDZ“), který stojí na 

principech odměnového systému. Primární snahou FDZ není patentový systém zcela nahradit, 

jelikož svou funkci může plnit taktéž coby systém komplementární. V takovém případě by bylo 

v gesci majitele vynalezeného léku, zda se jej rozhodne chránit prostřednictvím patentu nebo jej 

zaregistruje v rámci FDZ. Podmínkou registrace v rámci FDZ by však bylo, že prodejní cena 

léku by odpovídala průměrné výši nákladů na výrobu. Za lék registrovaný v rámci FDZ by 

vynálezce obdržel finanční odměnu na roční bázi, jejíž výše by se odvíjela od reálného dopadu 

registrovaného léku na globální zdraví, přičemž primárním měřítkem pro určování výše odměny 

by byla hodnota QALY. Pokud by například všechny registrované léky ve fondu dosahovaly 

celkové hodnoty QALY 20 milionů, registrovaný lék s hodnotou QALY 2 miliony by obdržel 

odměnu ve výši 10 % hodnoty fondu. Největší pozitivum FDZ lze vnímat v tom, že 

farmaceutické společnosti by nebyly nuceny cílit svůj výzkum výhradně na léky prodávající se 

                                                 
163 QUIGLEY, Fran. Making Medicines Accessible: Alternatives to the Flawed Patent System. [online], hhrjournal.org, 
23. listopadu 2015 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.hhrjournal.org/2015/11/making-medicines-
accessible-alternatives-to-the-flawed-patent-system-2/ 
164 HOLLIS, Aidan. An Efficient Reward System for Pharmaceutical Innovation. [online], Department of Economics, 
University of Calgary, Institute of Health Economics. 6. října 2014 [cit. 10. ledna 2021].  Dostupné na: 
https://www.who.int/intellectualproperty/news/Submission-Hollis6-Oct.pdf 
165 CelforPharma. Do you know a QALY is, and how to calculate it? [online], celforpharma.com, leden 2017 [cit. 10. 
ledna 2021]. Dostupné na: https://www.celforpharma.com/insight/do-you-know-what-qaly-and-how-calculate-it 
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na trzích se silnou kupní silou, nýbrž by svůj výzkum zaměřovaly primárně na léky s největší 

terapeutickou hodnotou. Tzv. me-too léky by v rámci FDZ byly takřka bezcenné, farmaceutické 

společnosti by je tedy nevyráběly. Jak Pogge poukazuje, FDZ by nestimuloval vývoj pouze 

nerentabilních léků, což lze demonstrovat například na léku Plavix, který pomáhá předcházet 

infarktům a mozkovým mrtvicím. Plavix je díky svým terapeutickým účinkům žádán po celém 

světě, avšak kvůli vysoké ceně se prodej tohoto léku koncentruje pouze do nejbohatších zemí. 

Pokud by však Plavix byl registrován v rámci FDZ, stal by se díky výraznému snížení ceny 

dostupný také v rozvojových zemích, což by vedlo k mnohonásobnému nárůstu jeho prodeje. 

Majitel léku, který má potenciál být úspěšný na trzích po celém světě, jako je tomu v případě 

Plavixu, by mohl z fondu získat natolik lukrativní odměnu, že by se jednalo oproti patentu o 

finančně výhodnější variantu. Konečně co se týče financování fondu, každý stát by přispíval 0,03 

% svého hrubého národního důchodu, což by zaručovalo, že fond poroste konstatně 

s ekonomikami.166 Pro bohaté země s hrubým národním důchodem na obyvatele okolo 40 000 

amerických dolarů by příspěvek představoval 12 amerických dolarů na jednoho obyvatele, což 

se jeví jako zanedbatelná částka oproti průměrným výdajům za léky v patentovém systému. 

Například v zemích OECD byly v roce 2018 výdaje za léky na jednoho obyvatele od 339 

amerických dolarů v Dánsku po 1 229 amerických dolarů ve Spojených státech amerických.167  

5.3 Patentové fondy  

Zatímco v jiných technologických oblastech existují patentové fondy již několik desetiletí, v 

oblasti veřejného zdraví se jedná o relativně nový koncept. Princip fungování patentových fondů 

tkví ve sdružování patentových práv různých vlastníků a jejich následného zpřístupnění třetím 

stranám za úhradu licenčních poplatků. Vůbec prvním a taktéž nejznámějšním patentovým 

fondem v oblasti léčiv je Medicínský patentový fond (dále jen „MPF“), který byl založen v roce 

2010 při UNITAID168 za účelem zlepšení přistupu k antiretrovirové léčbě v zemích s nízkými a 

středními příjmy. Později byl mandát MPF rozšířen také na léčbu tuberkulózy a hepatitidy typu 

C. MPF vyjednává s držiteli patentů o udělení dobrovolných licencí, které následně sublicencuje 

                                                 
166 HOLLIS, Aidan a Thomas POGGE. The Health Impact Fund: Making New Medicines Accessible for All. A Report 
of Incentives for Global Health. [online], Incentives for Global Health, 2008 [cit. 13. ledna 2021], s. 3-11. Dostupné 
na: https://healthimpactfund.org/en/publications.  
167 OECD. Pharmaceutical spending. [online], data.oecd.org, 2021 [cit. 13. února 2021]. Dostupné na: 
https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm 
168 Globální iniciativa v oblasti zdraví založena v roce 2006, která se zaměřuje na země s nízkými příjmy s důrazem 
na tuberkulózu, malárii a HIV/AIDS.  
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výrobcům generických léků a ti platí držitelům patentů poplatky v různé výši.169 V roce 2011 se 

společnost Gilead Science stala vůbec první farmaceutickou společností, která se k MPF 

připojila. V současné době je MPF držitelem licencí na 18 léků od deseti různých 

farmaceutických společností. Do portfolia léků patří výhradně léky proti nemocem HIV/AIDS, 

hepatitidy typu C a tuberkulózy. Za dobu svého fungování MPF poskytlo licence 22 výrobcům 

generických léků. Největší úspěch MPF zaznamenal v léčbě pacientů nakažených HIV/AIDS, o 

čemž svědčí fakt, že léky proti HIV/AIDS pokrývají více než 100 zemí a zajišťují léčbu až 91 % 

dospělých a 100 % dětí. V roce 2018 došlo k rozšíření mandátu MPF na všechny patentované 

základní léky (blíže k pojmu základních léků v kapitole 2.3.1). V roce 2020 byl mandát dále 

rozšířen také o práce na technologiích souvisejících s nemocí Covid-19.170 

Jako limitující faktor patentových fondů vnímám skutečnost, že nikterak nestimulují výzkum a 

vývoj nových léků, tudíž ani do budoucna nemohou mít ambici zcela nahradit patentový 

systému. Pokud jde o samotný MPF, ten během své krátké historie zaznamenal řadu úspěchů, 

pro jeho budoucí vývoj však bude stěžejní, aby i nadále rozšiřoval svůj mandát, a to včetně 

globálních nemocí, jakými jsou například rakovina nebo cukrovka. 

5.4 Projekty podporující výzkum a distribuci léků na 

opomíjené a vzácné nemoci 

Hned na úvod této podkapitoly je potřeba odlišit pojem opomíjené tropické nemoci od pojmu 

vzácné nemoci. Jak sám název napovídá, opomíjené tropické nemoci se převážně vyskytují 

v tropických oblastech, přičemž mezi hlavní ohniska patří kontinenty Afriky a Jižní Ameriky. Do 

výčtu opomíjených tropických nemocí se řadí Chagasova choroba, spavá nemoc, Buruli Ulcer a 

další nemoci podle seznamu WHO.171 Definovat vzácné nemoci je podstatně složitější, jelikož 

na definici tohoto pojmu není univerzální shoda, obecně však lze říci, že se jedná o onemocnění 

s vzácným výskytem mezi populaci. Například v Evropě se za vzácné nemoci považují ty 

onemocnění, které postihují v průměru jednoho člověka na 2 000 obyvatel. Na celém světě je 

evidováno tisíce různých vzácných onemocnění, přičemž mnohé z nich jsou specifická pro danou 

                                                 
169 BURRONE, Esteban a kolektiv. Patent pooling to increase access to essential medicines. Bulletin of the World 
Health Organization. [online], 2019 [cit. 13. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://www.who.int/bulletin/volumes/97/8/18-229179.pdf, s. 575   
170 HOEN, Ellen't. The Coronavirus and the Need for Systems Change, Pt. 2. 2020. [online], commonsnetwork.org, 
23. dubna 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.commonsnetwork.org/news/the-medicines-
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171 CDC. Diseases. [online], cdc.gov, 5. listopadu 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://www.cdc.gov/globalhealth/ntd/diseases/index.html 
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oblast, což znamená, že zatímco v jedné zeměpisné oblasti může být onemocnění považováno 

za vzácné, v jiné oblasti se může jednat o běžné onemocnění. Například nemoc talasémie je 

v severoevropských státech považována za vzácné onemocnění, avšak ve středomořské oblasti 

se jedná o běžné onemocnění.172 Společným znakem obou skupiny uvedených nemocí je 

neochota farmaceutických společností investovat do výzkumu a vývoje léků proti těmto 

onemocněním, a to především z toho důvodu, že postihují malé množství populace (případ 

vzácných onemocnění) nebo postihují převážně populaci žijící v zemích se slabou kupní sílou 

(případ opomíjených tropických nemocí).  

Vývojem léků na opomíjené tropické nemoci se od roku 2003 zabývá nezisková organizace 

nesoucí název Iniciativa za léky proti opomíjeným nemocem (dále jen DNDi173), která získává 

veškeré finanční prostředky z veřejných zdrojů. Za doposud největší úspěch této organizace lze 

považovat vyvinutí léku na spavou nemoc zvaný Fexinidazole, který byl Evropskou lékovou 

agenturou v roce 2018 schválen k užívání.174 S neziskovými organizacemi spolupracují také 

některé z velkých farmaceutických společností, kdy příkladem může být švýcarská 

farmaceutická společnost Novartis, která v roce 2020 navázala spolupráci s DNDi na vývoji 

orálního léku k léčbě viscerální leishmaniózy. Jedná se o nemoc přenášenou hmyzem a postihuje 

více než jednu miliardu lidí na světě, přičemž nejzávažnější formou onemocnění je postiženo 

přibližně 50 000 až 90 000 lidí ročně. Důležitost tohoto léku je znásobena faktem, že stávající 

léky proti této nemoci nejsou příliš efektivní. Společnost Novartis vyvinula sloučeninu nesoucí 

název LXE408, ta již prošla první fází klinických testů, přičemž druhou a třetí fázi klinických 

testů již převezme DNDi. Pro případ, že lék projde všemi klinickými fázemi a obdrží souhlas 

k uvedení na trh od příslušného regulačního úřadu, vyslovila společnost Novartis závazek 

maximalizovat přístup k tomuto léku.175 

V roce 2000 vznikla aliance GAVI, jejíž hlavním posláním je zajištění spravedlivého přístupu 

k očkování pro děti žijící v rozvojových zemích a chránit svět proti hrozbám epidemií. Za 

zrodem aliance stojí primárně Nadace Billa a Melindy Gatesových. Prostřednictvím programu 

GAVI bylo za dobu jejího fungování zajištěno potřebné očkování pro 822 milionů dětí žijících 

                                                 
172 Orphanet. About Rare Diseases. [online], orpha.net, 25. října 2012 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
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v nejchudších státech světa, díky čemuž bylo zachráněno až 14 milionů lidských životů. 

Vzhledem k tomu, že GAVI zajišťuje očkování pro téměř polovinu dětí na světě, dává jí to silnou 

pozici při vyjednávání s farmaceutickými společnostmi o cenách za jednotlivá očkování. Díky 

tomu je v podporovaných zemích cena za 11 vakcín, kterými by děti měly být dle doporučení 

WHO očkovány, pouhých 28 amerických dolarů. Například ve Spojených státech se cena za tyto 

vakcíny pohybuje okolo 1 100 amerických dolarů.176 Na velice podobné bázi jako GAVI funguje 

Koalice pro inovace epidemické připravenosti známá pod zkratkou CEPI177, jejíž cílem je 

stimulace a urychlení vývoje vakcín proti vznikajícím epidemiím a zajištění spravedlivého 

přístupu k těmto vakcínám. Vznik CEPI se datuje do nedávné minulosti a souvisí s propuknutím 

epidemie Eboly v západní Africe. Princip fungování CEPI je velice specifický, jelikož k vyvíjení 

vakcín nedochází ex post, nýbrž na základě mapování možných budoucích epidemických 

ohnisek se snaží vyvíjet vakcíny ex ante.178 

Také u léků na vzácné onemocnění je primárním problémem neochota farmaceutických 

společností investovat finanční prostředky do výzkumu a vývoje těchto léků, a to primárně 

z důvodu jejich nerentabilnosti. Mnohé legislativy se snaží stimulovat farmaceutické společnosti 

k výzkumu a vývoji těchto léků prostřednictvím různých výhod garantovaných zákonem. První 

takový zákon byl přijat v roce 1983 ve Spojených státech amerických, který farmaceutickým 

společnostem nabídl jako jednu z výhod daňové úlevy. Podobné legislativy byly v 90. letech 

přijaty také v Evropě, Austrálii a Japonsku.179 Léky na vzácné nemoci nemají na trhu zpravidla 

konkurenci ani po vypršení doby patentové ochrany, jelikož výrobcům generických léčiv se tyto 

léky z důvodu malé cílové skupiny pacientů nevyplatí vyrábět. Uvedené faktory vedou k tomu, 

že léky na vzácné onemocnění jsou v porovnání s běžnými léky v průměru 25krát dražší, což je 

činí mnohem méně dostupnými, než je tomu u běžných léků.180 S ohledem na to, že léky na 

vzácné nemoci cílí pouze na velice úzkou skupinu populace, je zřejmé, že jejich terapeutická 

hodnota by v měřítku QALY nemohla běžným lékům konkurovat. Vzhledem k uvedenému bych 

                                                 
176 GAVI. Gavi, the Vaccine Alliance, helps vaccinate almost half of the word`s childern against deadly and 
debilitating infectious diseases. [online], gavi.org, [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.gavi.org/our-
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178 CEPI. Creating a world in which epidemics are no longer threat to humanity. [online], cepi.net [cit. 10. ledna 
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proto považoval za spravedlivé, aby byl v rámci odměnového systému vytvořen samostatný fond 

vyčleňující finanční prostředky určené na odměny pro léky na vzácné onemocnění.   
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6. Pandemie koronaviru jako případová studie a návrhy 

de lege ferenda  

6.1 Období před vyvinutím vakcíny 

Na začátku roku 2021 se svět nachází uprostřed pandemie nemoci Covid-19 a z různých důvodů 

patří mezi nejvíce zasažené země převážně ty nejvyspělejší. Mnohé státy provedly hned na 

počátku pandemie změny ve svých legislativách, jejichž převážným cílem bylo usnadnit proces 

vydávání nucených licencí. Chile jako první země prohlásila, že propuknutí globální pandemie 

odůvodňuje použití nucených licencí k usnadnění přístupu k vakcínám, lékům a dalším 

technologiím použitelným v boji proti novému typu koronaviru. Jen o dva dny později, tedy 19. 

března 2020, vydal Izrael nucenou licenci na lék společnosti AbbVie prodávaný pod názvem 

Kaletra. Tento lék byl původně určený k léčbě HIV, avšak v počátcích pandemie se jevil jako 

jeden z potenciálně účinných léků proti nemoci Covid-19. Jako důvod pro vydání nucené licence 

Izrael uvedl, že majitel patentu by s velkou pravděpodobností nebyl schopen uspokojit 

potenciální poptávku po léku. Vzhledem k tomu, že nucená licence byla vydána dle článku 104 

izraelského patentového zákona, který umožňuje vydání nucené licence pro účely národní 

obrany, nemusel Izrael ani vyvíjet snahu o získání dobrovolného předchozího souhlasu od 

majitele patentu k užití patentovaného léku. O jak bezprecedentní krok se jednalo svědčí fakt, že 

šlo o vůbec první aplikaci předmětného článku od jeho zavedení v roce 1967.181 

V červnu 2020 doporučila Evropská léková agentura, aby lék americké společnosti Gilead 

Science zvaný Remdesivir byl podmíněně schválen k léčbě pacientů s onemocněním Covid-19. 

Tento lék byl k účelům nouzového použití schválen také ve Spojených státech amerických, Indii 

a Jižní Koreji. V Japonsku pak došlo k jeho plnému schválení.182 Remdesivir byl původně určen 

k léčbě pacientů s virovým onemocněním Ebola, jedná se tedy o relativně nový lék, který získal 

patentovou ochranu teprve v roce 2017.183 Po vypuknutí pandemie poskytla společnost Gilead 

Science pěti výrobcům generických léků dobrovolnou licenci k léku Remdesivir, aby tito mohli 
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https://arstechnica.com/science/2020/04/who-owns-remdesivir-how-much-can-they-make-and-how-much-
does-it-cost/ 
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lék vyrábět a dodávat jej do 127 vybraných rozvojových zemí.184 Pro zbývající země byla 

stanovena fixní cena 2 340 amerických dolarů za pětidenní léčebnou kúru, což se setkalo 

s negativními ohlasy poukazujících na skutečnost, že výzkum a vývoj léku Remdesivir byl 

z velké části financován z veřejných prostředků.185 V průběhu pandemie se však nakonec 

ukázalo, že tento lék nemá u nakažených pacientů předpokládané pozitivní účinky a WHO proto 

koncem roku 2020 vydala stanovisko, v němž Remdesivir nedoporučila používat k léčbě nemoci 

Covidu-19.186 Toho času však již bylo v závěrečných fázích klinického testování několik 

vyvíjených vakcín, na které se začala soustředit pozornost všech států a zároveň se začaly množit 

otázky ohledně budoucích cen za vakcíny. Většina z výrobců ceny vakcín zveřejnila ještě 

v průběhu klinických zkoušek, přičemž společnost Moderna se zavázala při objednávce do 

milionu dávek účtovat 37 amerických dolarů za ampuli, společnost Pfizer a její partner Biontech 

19,5 amerických dolarů za ampuli a nejlevnější variantu přislíbila poskytnout v případě 

úspěšného schválení vakcíny společnost AstraZeneca, která avizovala prodávat jednu dávku své 

vakcíny za 4 americké dolary.187 Oproti ceně za lék Remdesivir jde o zanedbatelné částky, ceny 

za vakcíny však bývají zpravidla v porovnání s cenami za léky znatelně nižší. Hlavní důvod této 

disparity lze spatřovat v tom, že zatímco vakcíny se podávají profylakticky zdravé populaci, léky 

se podávají pouze nemocným pacientům, tudíž poptávka po lécích je v porovnání s vakcínami 

několikanásobně nižší a farmaceutické společnosti se snaží tuto ztrátu vyrovnávat vyšší cenou 

patentovaných léků. 

V další části této práce analyzuji možnosti přístupu k léčivým přípravkům proti nemoci Covid-

19. Pro účely následujícího textu se léčivým přípravkem myslí jak vakcína, tak lék. Vzhledem 

k tomu, že u každé země jsou v otázce přístupu k léčivým přípravkům různá specifika 

(především legislativní), analyzuji dva zcela odlišné celky, kdy nejprve se zaměřuji na možnosti 

                                                 
184 Gilead. Voluntary Licensing Agreements for Remdesivir. [online], gilead.com [cit. 10. ledna 2021].  Dostupné 
na: https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19/voluntary-licensing-agreements-for-
remdesivir 
185 Healthworld. Gilead`s USD 2,340 price for coronavirus drug draws criticism. 2020. [online], healthworld.com, 
30. června 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na:  
https://health.economictimes.indiatimes.com/news/pharma/gileads-usd-2340-price-for-coronavirus-drug-
draws-criticism/76700846 
186 iROZHLAS. Světová zdravotnická organizace nedoporučila používat lék Remdesivir proti covidu-19. [online], 
irozhlas.cz, 20. listopadu 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.irozhlas.cz/zivotni-
styl/zdravi/koronavirus-remdesivir-gilead-who_2011200646_ako  
187 FROLÍK, Adam. Vakcíny proti covidu dostaly svou cenovku. Budou stát do 800 korun. [online], seznamzpravy.cz, 
6. srpna 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vakciny-proti-covidu-
dostaly-svou-cenovku-budou-stat-do-800-korun-115058 
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přístupu k léčivým přípravkům členskými státy Evropské unie a následně se věnuji možnostem 

přístupu k léčivým přípravkům v rozvojových zemích.  

6.2 Přístup k léčivým přípravkům v Evropské unii  

Je odhadováno, že během roku 2021 by se mohlo vyrobit celkově okolo 16 miliard dávek 

vakcíny proti nemoci Covid-19, přičemž polovina z tohoto počtu byla zamluvena ještě před 

započetím výroby, a to především vyspělými zeměmi.188 V této souvislosti se často poukazuje 

na tzv. vakcínový nacionalismus, před kterým varovala také samotná WHO. Tento termín 

označuje situaci, kdy jednotlivé země upřednostňují vlastní přístup k vakcíně před ostatními.189 

Tato kapitola se zabývá možnostmi členských států Evropské unie pro případ, že by léčivý 

přípravek proti nemoci Covid-19 nebyl do Společenství distribuován v dostatečném množství, 

respektive by byl dostupný pouze za cenu tak vysokou, že by to významně omezovalo jeho 

dostupnost. V otázce přístupu k léčivým přípravkům hraje primární roli způsob jejich ochrany. 

U nově vyvinutých vakcín lze očekávat, že v Evropské unii získají ochranu jak patentovou, tak 

exkluzivity údajů, což může pro členské státy Evropské unie představovat nepřekonatelnou 

překážku. Pokud jde o léčivé přípravky na trhu již dostupné (např. výše uvedený Remdesivir), 

přichází v úvahu jak výše uvedená kombinace ochrany, tak ochrana pouze jedním z uvedených 

institutů. Není však ani vyloučena ta možnost, že na trhu již dostupný léčivý přípravek chráněn 

nijak nebude (např. v případě vypršení ochranné doby patentové ochrany). V další části této 

práce se blíže nevěnuji poslední zmíněné variantě, jelikož v takovém případě by státy nebyly 

nikterak limitovány ve vlastní výrobě generické verze léku, respektive v jeho dovozu ze třetích 

zemí.    

Institut nucených licencí představuje nejběžnější možnost, jak patentovou ochranu překonat. 

Vzhledem k tomu, že žádná z institucí Evropské unie nedisponuje pravomocí vydávat 

hromadnou nucenou licenci pro všechny členské státy, bude v konkrétní situaci vždy na uvážení 

každého jednotlivého členského státu, zda se rozhodne k vydání nucené licence přistoupit. 

Taktéž je v dikci každého členského státu si ve svém vnitrostátním právním řádu stanovit 

důvody, které budou vydávání nucených licencí ospravedlňovat. V České republice jsou důvody 

                                                 
188 MCCARTHY, Simone. Production of Covid-19 vaccine could top 16 billion doses, but delivery is still a challenge. 
[online], scmp.com, 28. října 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3107262/production-covid-19-vaccine-could-top-16-billion-
doses-delivery 
189 HORÁČEK, Filip. Závody v nákupech vakcíny vrcholí. Velmoci chtějí víc, než potřebují. [online], idnes.cz, 25. srpna 
2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/vakcina-nakupy-usa-
britanie-glavi.A200824_095012_eko-zahranicni_fih 
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pro vydávání nucených licencí vymezeny v § 20 zákona o vynálezech, který stanovuje, že nucené 

licence mohou být uděleny v případě, že majitel patentu bezdůvodně nevyužívá vynález vůbec, 

nebo jej nevyužívá dostatečně. Další důvod pro vydání nucené licence představuje ohrožení 

důležitého veřejného zájmu.190 Taktéž slovenský patentový zákon obsahuje jako jeden z důvodů 

pro udělení nucené licene ohrožení důležitého veřejného zájmu.191 Ohrožení veřejného zájmu a 

ohrožení veřejného zdraví jsou ostatně důvody, které lze nalézt ve většině patentových zákonů 

členských států Evropské unie. Například ve francouzském patentovém zákoně je veřejný zájem 

specifikován tak, že se musí jednat o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví. Některé členské 

státy důvody vymezují velice vágně, do této skupiny zemí patří Kypr, Itálie, Lotyšsko a 

Švédsko.192 Na tomto místě je však třeba připomenout, že Deklarace z Dohá v odstavci 5 

písmenu c) explicitně uvedla, že epidemické situace představují národní výjmečný stav. 

Vzhledem k uvedenému mám tedy za to, že probíhající pandemie představuje legitimní důvod 

pro vydávání nucených licencí na léčivé přípravky určené proti nemoci Covid-19.  

S ohledem na skutečnost, že Evropská unie je členem WTO, jsou všechny členské státy Evropské 

unie vázány minimálními standardy stanovenými Dohodou TRIPS. U institutu nucených licencí 

je obzvlášť relevantní článek 31 TRIPS, jenž obsahuje taxativní výčet procesních požadavků při 

vydávání nucených licencí. Pro další studii je zásadní tzv. princip teritoriality zakotvený v článku 

31 TRIPS pod písmenem f). Ten stanovuje, že užití na základě nucené licence by mělo být 

převážně pro dodávky na domácí trh členského státu, který k takovému užití dal souhlas. 

Z tohoto požadavku byly později umožněny jisté výjimky (viz systém dle odstavce 6), Evropská 

unie se však zařadila ke skupině zemí, které se zavázaly těchto výjimek nevyužívat za žádných 

okolností. Tento závazek byl posléze promítnut také do článku 13 odstavce 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. 5. 2006 o nucených licencích na 

patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti 

veřejného zdraví, ve kterém je stanoveno, že do Společenství se zakazuje dovážet výrobky 

vyrobené na základě nucené licence.193 Z uvedeného tedy vyplývá, že členské státy Evropské 

                                                 
190 Blíže § 20 odstavec 2 zákona č. 527/1990 Sb., zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 
návrzích, v platném znění 
191 Blíže § 27 odstavec 4 zákona č. 435/2017 Z. z., zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvědčeniach a o 
zmene a doplneni nekterych zakov (patentový zakon). Dostupné na: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-435 
192 European Patent Office. Compulsory licensing in Europe. A country-by-country overview. [online]. Mnichov: 
European Patent Office, 2018 [cit. 13. ledna 2021]. ISBN 978-3-89605-222-3, s. 7-109. Dostupné na: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/8509F913B768D063C1258382004FC677/$File/compu
lsory_licensing_in_europe_en.pdf 
193 Nařízení Evropské parlamentu a rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. 5. 2006, o nucených licencích na patenty 
týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví. Dostupné na: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0816&from=EN 
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unie nemohou dovážet generické verze patentově chráněných léků vyrobených na základě 

nucené licence ve třetích zemích. Spornou otázkou zůstává, zda členský stát může dovážet 

generický lék vyrobený na základě nucené licence v jiném členském státě. Vzhledem k tomu, že 

Evropská unie vystupuje ve vnějších vztazích jako jednotný celek a jako celek je také členem 

WTO, mám za to, že závazek se týká pouze dovozu generických léků ze zemí mimo 

Společenství. V této souvislosti je možné poukázat na vyjádření bývalého evropského komisaře 

Phila Hogana, který Evropské unii doporučil zpětvzetí závazku o nevyužívání výjimek z článku 

31 TRIPS písmena f).194  

Kromě patentové ochrany mohou být produkty chráněny také prostřednictvím institutu 

exkluzivity údajů. Dle článku 14 bodu 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

726/2004 ze dne 31. 3. 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních 

a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro 

léčivé přípravky, požívají registrované léky na území Evropské unie osmileté období exkluzivity 

údajů. Po dobu trvání exkluzivity údajů se regulační úřad nemůže spoléhat na data původních 

výrobců, následně po vypršení tohoto období sice může regulační úřad zpracovat žádost o 

registraci generického léku, ten však může být na trh uveden nejdříve po uplynutí deseti let od 

registrace původního léku.195 Vzhledem k tomu, že z institutu exkluzivity údajů není povolena 

žádná výjimka, členské státy nemohou během ochranného období registrovat generické verze 

léků, a to ani v situacích představujících krizi veřejného zdraví. Dalekosáhlé důsledky tohoto 

institutu lze demonstrovat na případu Rumunska, jehož vláda se v roce 2016 snažila 

prostřednictvím institutu nucených licencí získat přístup k léku Sofosbuvir, který je určen na 

léčbu hepatitdy typu C. Důvodem vydání nucené licence měla být nedostupnost tohoto léku 

v zemi kvůli jeho vysoké ceně, jež činila 50 000 eur za 12týdenní léčebnou kůru. Veškeré snahy 

však nakonec zhatila skutečnost, že lék Sofosbuvir požívá v rámci Evropské unie až do roku 

2024 ochranu exkluzivity údajů. Vzhledem k tomu, že institut exkluzivity údajů je od institutu 

nucených licencí oddělen, nemohla by rumunská vláda vydanou nucenou licenci realizovat, 

proto se rozhodla od svého úmyslu upustit.196  

                                                 
194 Keionline. EU Trade Commissioner Phil Hogan issues statement on European Union compulsory licensing in 
context of COVID-19, makes important statement about TRIPS Article 31bis. [online], keionline.org, 3. června 
2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.keionline.org/33284  
195 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. 3. 2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje 
Evropská agentura pro léčivé přípravky. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0726&from=cs 
196 HOEN, Ellen't, Pascal BOULET a Brook K. BAKER. Data exclusivity exceptions and compulsory licensing to 
promote generic medicines in the European Union: A proposal for greater coherence in European pharmaceutical 
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Na základě výše uvedeného lze tedy uzavřít, že přístup k lékům, které jsou v rámci Evropské 

unie chráněny patentem, exkluzivitou údajů, případně oběma uvedenými instituty, je pro členské 

státy výrazně omezen. Zatímco institut exkluzivity údajů může členským státům zcela zamezit 

přístup k léčivým přípravkům, patentová ochrana může přístup k léčivým přípravkům výrazně 

omezit, a to především v případě nedostatečné výrobní kapacity v rámci Společenství. 

6.3 Přístup k léčivým přípravkům v rozvojových a nejméně 

rozvinutých zemích 

Ekonomická situace země představuje v otázce přístupu k lékům nejdůležitější faktor, je tedy 

zřejmé, že rozvojové a nejméně rozvinuté státy se budou s tímto problémem potýkat nejčastěji. 

Nejvýrazněji se tento problém projevil v 90. letech 20. století během krize související 

s přístupem k lékům proti nemoci HIV/AIDS. Z relativně nedávné doby pak lze poukázat 

především na pandemii prasečí chřipky z roku 2009, během které ekonomicky silné státy 

hromadily vakcíny v takovém množství, že si vytvořily přebytek zásob, zatímco v ekonomicky 

slabších státech bylo vakcíny nedostatek.197 Daná situace představovala názorný příklad 

vakcínového nacionalismu v praxi. Nadějí na spravedlivou distribuci vakcíny během současné 

pandemie představuje projekt COVAX, který vzniknul na základě spolupráce GAVI, CEPI a 

WHO. Cílem tohoto projektu je do konce roku 2021 distribuovat 2 miliardy dávek vakcíny. 

Úspěch projektu COVAX bude záviset především na participaci co možná nejvíce zemí na 

světě.198 V rámci projektu jsou země rozděleny do dvou skupin, kdy 92 ekonomicky nejslabších 

zemí spadá do první skupiny a všechny zbývající země jsou pak zařazeny do skupiny druhé.199 

Země z první skupiny jsou do projektu zahrnuty automaticky, jedná se o tzv. bezpříspěvkové 

členské země. Co se týče ostatních zemí, ty se mohou k projektu připojit dobrovolně pod 

podmínkou, že musí učinit závaznou objednávku předem určeného množství vakcín z portfolia 

COVAX. Nejmenší možný podíl zarezervovaných dávek představuje množství pokrývající 10 % 

populace daného státu, horní limit je pak zastropován objednávkou pro 50 % populace daného 

státu. Z celkového množství vakcín by mělo být pro země z první skupiny vyhrazeno množství 

                                                 
legislation. [online], Pharmaceutical Policy and Practise, 28. června 2017 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-017-0107-9 
197 MCNEIL, G. Donald. Progress Is Slow on Moving Surplus Swine Flu Vaccine to Countries That Need It. [online], 
nytimes.com, 1. února 2010 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://www.nytimes.com/2010/02/02/health/02flu.html  
198 K 15. 2. 2021 se k projektu připojilo 190 zemí. 
199 KETTLER, Hannah. What is COVAX? [online], path.org, 5. února 2021 [cit. 10. února 2021]. Dostupné na: 
https://www.path.org/articles/what-covax/ 
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pokryvající dávky alespoň pro 20 % populace každé z těchto zemí. COVAX disponuje 

rozmanitým portfoliem vakcín, mezi které patří mimo jiné vakcíny od společností Pfizer-

BioNTech a Oxford-AstraZeneca. Nákup vakcín pro 92 ekonomicky nejslabších zemí by měl 

být financován prostřednictvím samostatně vytvořeného fondu s názvem COVAX AMC, který 

je financován z dobrovolných příspěvků ze strany vlád, neziskových organizací, filantropů a 

jiných dárců.200 Fond COVAX AMC již splnil svůj prvotní cíl pro rok 2020, kterým bylo získat 

částku ve výši 2 miliard amerických dolarů a nyní dosahuje pokroku směrem k cíli pro rok 2021, 

tím je částka 5 miliard amerických dolarů.201  

Byť COVAX přináší unikátní způsob řešení problematiky spravedlivého přístupu k léčivým 

přípravkům ve všech zemích, o jeho efektivním fungování lze mít jisté obavy, a to přinejmenším 

v rané fázi očkovacího procesu. V distribuci vakcín jsou mezi rozvojovými a vyspělými státy od 

počátku extrémní rozdíly, na což poukázal také šéf WHO Tedros Ghebreyesus. Zatímco v 49 

zemích s nejvyššími příjmy bylo v prvních týdnech očkovacího procesu aplikováno více než 39 

milionů dávek vakcíny, tedy v průměru téměř 800 tisíc aplikovaných dávek na jednu zemi, tak v 

zemích s nejnižšími příjmy činil průměr pouze 25 aplikovaných dávek na jednu zemi. Dalším 

faktorem ohrožujícím životaschopnost projektu COVAX je uzavírání bilaterálních dohod 

o nákupu vakcín mezi vyspělými státy a farmaceutickými společnostmi, kterých bylo podepsáno 

již přes pět desítek.202 Často je poukazováno také na skutečnost, že nekoordinovaný postup 

v očkovacím procesu nahrává zrodu vakcínového nacionalismu, což může v konečném důsledku 

vést k delšímu trvání pandemie, jelikož je nepravděpodobné, že ta bude ukončena dříve, než proti 

viru bude chráněna drtivá většina světové populace.  

Ohlédneme-li od projektu COVAX, mohou také rozvojové a nejméně rozvinuté země získat 

přístup k patentově chráněným léčivým přípravkům prostřednictvím institutu nucených licencí. 

Na tomto místě je třeba připomenout, že dle systému odstavce 6 (dnešní článek 31bis TRIPS) 

mohou všechny nejméně rozvinuté země bez dalšího importovat farmaceutické výrobky 

vyrobené na základě nucené licence v jiné zemi. Rozvojové země tuto možnost mají za 

předpokladu, že prokážou nedostatečnou výrobní kapacitu. Využití institutu nucených licencí 

bude přicházet v úvahu především pro rozvojové země disponující vlastní výrobní kapacitou, 

                                                 
200 BERKLEY, Seth. COVAX explained. [online], gavi.org, 3. září 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained 
201 KETTLER, Hannah. What is COVAX? [online], path.org, 5. února 2021 [cit. 10. února 2021]. Dostupné na: 
https://www.path.org/articles/what-covax/ 
202 ČTK. Podle šéfa WHO je svět v distribuci vakcín na prahu morálního selhání. [online], ceskenoviny.cz, 18. ledna 
2021 [cit. 21. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podle-sefa-who-je-svet-v-distribuci-
vakcin-na-prahu-moralniho-selhani/1983955   
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mezi které se řadí například Thajsko, Brazílie nebo Indie. Z nejméně rozvinutých zemí disponuje 

vlastní výrobní kapacitou pouze Bangladéš, který by v otázce přístupu k léčivým přípravkům 

mohl hrát během pandemie důležitou roli. Bangladéš díky přechodnému období pro nejméně 

rozvinuté země nemusí v rozsahu ochrany farmaceutických produktů dodržovat oddíly Dohody 

TRIPS týkajících se patentů. S ohledem na přechodné období je tak zcela legitimní, že 

bangladéšský patentový zákon je v mnoha ustanoveních v přímém rozporu s Dohodou TRIPS.203 

Bangladéš se již v první fázi pandemie odhodlal k výrobě generické verze léku Remdesivir a 

stejně by mohl postupovat také u výroby generické verze léčivého přípravku, který by následně 

mohl být distribuován do ostatních rozvojových a nejméně rozvinutých zemí.204  

Příkladem jiného přístupu byl návrh Indie a Jihoafrické republiky předložený WTO, který 

požaduje dočasné upuštění od vynucování patentových závazků plynoucích z Dohody TRIPS ve 

vztahu k vakcínám na onemocnění Covid-19. Proti tomuto návrhu se však postavily vyspělé 

země v čele se Spojenými státy, Evropskou unii a Kanadou. Tyto země argumentovaly tím, že 

Dohoda TRIPS ve svých ustanoveních počítá s obdobnými situacemi, když umožňuje členským 

státům WTO vydávat za splnění podmínek v článku 31 TRIPS nucené licence.205 S argumentem 

vyspělých zemí se však neztotožňuji a mám za to, že předložený návrh by výrazně zjednodušil 

přístup k vakcínám, a to především zemím bez vlastní výrobní kapacity. Země bez vlastní 

výrobní kapacity sice mají možnost zajištění přístupu k lékům prostřednictvím systému dle 

odstavce 6 (dnešní článek 31 bis TRIPS), ten se však během více než 15 let fungování ukázal 

jako neefektivní a v praxi byl doposud využít pouze v jediném případě (viz případ Rwandy v 

kapitola 4.3). Systém dle odstavce 6 klade na obě participující země celou řadu požadavků, což 

činí celý proces časově velice náročný, byť se jedná zpravidla o situace vyžadující promptní 

reakce. S ohledem na uvedené tedy považuji návrh ze strany Indie a Jihoafrické republiky za 

přiléhavý, jelikož je velice pravděpodobné, že v současné pandemické situaci budou státy 

potřebovat získat rychlý přístup k patentovaným léčivým přípravkům, avšak současná podoba 

                                                 
203 GAY, Daniel. What LDC graduation will mean for Bangladesh`s drug industry. [online], un.org, [cit. 11. února 
2021]. Dostupné na: https://www.un.org/ldcportal/what-ldc-graduation-will-mean-for-bangladeshs-drugs-
industry/ 
204 ČTK. V Bangladéši začnou vyrábět lék proti koronaviru Remdesivir. Jedna ampule má stát až 1 800 korun. 
[online], lidovky.cz, 5. května 2020 [cit. 21. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-
trhy/v-bangladesi-zacnou-vyrabet-lek-proti-koronaviru-remdesivir-jedna-ampule-ma-stat-az-1800-
korun.A200505_182826_firmy-trhy_vag 
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Waiver Must Be Considered Over Compulsory Licensing. [online], ipwatchdog.com, 2. ledna 2021 [cit. 21. ledna 
2021]. Dostupné na: https://www.ipwatchdog.com/2021/01/02/india-south-africas-covid-vaccine-proposal-wto-
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Dohody TRIPS neobsahuje takový institut, prostřednictvím kterého by si státy byly s to rychlý 

přístup k patentovaným léčivým přípravkům zajistit. 

6.4 Návrhy de lege ferenda  

Během současné pandemie přistoupilo již několik států k pozměnění svých patentových zákonů. 

Například Německo v březnu 2020 přijalo zákon o prevenci a kontrole infekčních nemocí, díky 

kterému může v době vyhlášené národní epidemie vydávat nucené licence ministr zdravotnictví. 

Kanada pro změnu vydala tzv. Covid-19 Emergency Response Act, který jde nad rámec institutu 

nucených licencí a v době nouzového stavu státu umožňuje vyvlastňování patentů.206 Jak již bylo 

v této práci uvedeno, žádná z institucí Evropské unie momentálně nedisponuje pravomocí 

vydávat nucené licence pro celé Společenství. Z pohledu de lege ferenda však považuji za 

žádoucí, aby přinejmenším ve zvlášť naléhavých situacích, jakými jsou například pandemické 

situace, byla tato pravomoc některé z institucí Evropské unie svěřena. Ve zbývajících případech 

by pravomoc vydávání nucených licencí byla i nadále ponechána jednotlivým členským státům, 

za úvahu by však stálo stanovení taxativního výčtu důvodů, které by členské státy Evropské unie 

ospravedlňovaly vydávat nucené licence. Inspirací může být například francouzský patentový 

zákon, který umožňuje vydávat nucené licence v případě vysoké ceny patentovaného 

produktu.207 Z pohledu přístupu k lékům představují významnou překážku tzv. TRIPS-plus 

ustanovení, mezi ty se řadí mimo jiné exkluzivita údajů, která je v rámci Evropské unie 

uplatňována ve velice striktní formě. Na negativní zkušenosti rumunské vlády v kapitole 6.2 

jsem demonstroval negativní dopady tohoto institutu na přístup k lékům v rámci Evropské unie. 

Považuji tedy za vhodné, aby v rámci Evropské unie došlo k nahrazení institutu exkluzivity údajů 

za prostý režim ochrany dat, který je ostatně v článku 39 odstavci 3 TRIPS vyžadován. Konečně 

považuji za žádoucí, aby v rámci Evropské unie byla povolena výjimka ze závazku o nevyužívání 

systému dle odstavce 6 (dnešní článek 31bis TRIPS), a to přinejmenším na situace představující 

ohrožení důležitého veřejného zájmu.   

Mezinárodní režim vyčerpání práv duševního vlastnictví lze považovat za institut zjednodušující 

přístup k lékům, jehož hlavní výhoda tkví v možnosti paralelního importu, tedy nákupu 

                                                 
206 SYAM, Nirmalya. Countries Are Adapting Intellectual Property Laws to Prioritise Health During COVID-19. 
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nejlevnějších léků dostupných na trhu v kterékoliv zemi na světě. Důležitost paralelního importu 

je zřejmá při pohledu na rozličné ceny stejných léků v různých zemích, kdy například cena léku 

Sofosbuvir se pohybuje od 300 amerických dolarů v Indii až po cenu 20 590 amerických dolarů 

ve Švýcarsku. Dalším příkladem je lék Daclatasvir, který stojí 175 amerických dolarů v Egyptě, 

zatímco v Německu se stejný lék prodává za 14 899 amerických dolarů.208 Zavedení 

mezinárodního režimu vyčerpání práv duševního vlastnictví lze doporučit především 

rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím, které patří v otázce nedostatečného přístupu k lékům 

za ty vůbec nejohroženější.  

Důslednou pozornost by státy měly věnovat také při stanovování kritérií patentovatelnosti 

vynálezů. Dohoda TRIPS vymezuje kritéria patentovatelnosti v prvním odstavci článku 27 

velice obecně a ponechává tak na členských státech, aby si jednotlivá kritéria specifikovaly samy 

ve svých patentových zákonech. Grover například poukazuje, že správné nastavení kritérií 

patentovatelnosti zajišťuje udělování patentů pouze na originální vynálezy.209 Z rozvojových 

zemí lze zmínit Indii, jejíž patentový zákon obsahuje velice přísná pravidla pro patentovatelnost 

nového vynálezu. Kvůli nesplnění kritérií patentovatelnosti odmítl v roce 2006 indický 

patentový úřad udělit patentovou ochranu na lék Glivec od švýcarské farmaceutické společnosti 

Novartis. Patentový úřad své rozhodnutí odůvodnil tím, že u předmětného léku se jednalo pouze 

o novou formu známé látky, tudíž nebyly podle indického patentového zákona splněny podmínky 

patentovatelnosti.210 Švýcarská společnost s tímto rozhodnutím nesouhlasila a odvolala se 

k Nejvyššímu soudu v indickém Dillí, ten však v roce 2013 rozhodnutí patentového úřadu 

potvrdil.211 Správně nastavená kritéria patentovatelnosti mohou v některých případech 

předcházet pozdější nutnosti vydání nucené licence. Jako příklad lze uvést lék Kaletra, kterému 

byl v Kolumbii udělen patent, byť jiné země tomuto léku patent neudělily, jelikož se jednalo o 

kombinaci již známých látek. Později se Kolumbie snažila k tomuto léku získat přístup 
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prostřednictvím institutu nucených licencí, což se dočkalo v rámci mezinárodního společenství 

mnoha negativních reakcí.212 Pokud by však Kolumbie ve svém patentovém zákoně nastavila 

přísnější kritéria patentovatelnosti, mohla celému procesu předejít. Je tedy v zájmu členských 

států WTO stanovit ve svých patentových zákonech striktní kritéria patentovatelnosti, čímž 

zajistí, že patent získají pouze originální vynálezy. 

Poslední návrh se týká procedurálních aspektů patentového přezkumu. Dohoda TRIPS se touto 

problematikou nikterak nezabývá, členské státy tak mají možnost ve svých právních řádech 

zakotvit mechanismy, které budou zaručovat vysokou úroveň kontroly patentových přihlášek. 

Jedním z takových mechanismů je umožnění podávat proti patentové přihlášce námitky 

širokému okruhu subjektů. Pozitivní zkušenosti s tímto mechanismem mají například v Indii a 

v Thajsku, kde tento mechanismsu splnil svou úlohu ve vztahu k některým lékům proti 

HIV/AIDS. Brazílie šla u přezkumného mechanismu tak daleko, že u patentových přihlášek na 

léky musí majitel patentu nejprve obdržet předchozí souhlas Národní agentury pro hygienu, který 

je prerekvizitou započetí samotného přezkumného řízení.213 Členské státy by tedy měly ve svých 

patentových zákonech umožnit podávat námitky proti patentovým přihláškám co možná 

nejširšímu okruhu subjektů, čímž bude zajištěna vysoká úroveň kontroly patentových přihlášek. 
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Závěr 

V úvodu rigorózní práce jsem si vytyčil několik cílů, načež v praktické části rigorózní práce jsem 

prováděl jejich analýzu. Nejdříve jde o otázku, zda přístup k lékům je garantován na mezinárodní 

úrovni, případně prostřednictvím kterých práv lze přístup k lékům dovodit. Dále jsem si stanovil 

za cíl provést analýzu patentového systému, poukázat na jeho případné nedostatky a posoudit 

vhodnost alternativních systémů. Posledním cílem pak bylo se zaměřit na současnou pandemii a 

zanalyzovat možnosti přístupu k léčivým přípravkům v rámci Evropské unie, v rozvojových a 

nejméně rozvinutých zemích.  

Prvnímu z vytyčených cílů je věnována druhá kapitola rigorózní práce. Ta shrnuje, že samotné 

právo na přístup k lékům sice není explicitně zakotveno v žádné mezinárodní smlouvě, což 

ovšem nevylučuje možnou garanci tohoto práva prostřednictvím jiných mezinárodně 

uznávaných práv. Mezi nejrelevantnější práva spojená s problematikou přístupu k lékům patří 

právo na zdraví (upraveno v článku 12 ICESCR) a právo na život (upraveno v článku 6 ICCPR). 

Důkladnou analýzou jsem nakonec dospěl k závěru, že obě uvedená práva v sobě zahrnují také 

právo na přístup k lékům. Nejedná se ovšem o univerzální přístup k lékům, nýbrž pouze o přístup 

k lékům základním, mezi které se řadí léky zařazené na seznamu základních léků WHO. Co se 

týče práva na požitek z přínosu vědy, interpretace tohoto práva je značně komplikovanější, a to 

mimo jiné z toho důvodu, že se jedná o právo v mezinárodním prostředí přehlížené. Po analýze 

tohoto práva jsem nakonec dospěl k závěru, že právo na požitek z přínosu vědy sice negarantuje 

samotný přístup k lékům, avšak ve světle zásady nediskriminace mají státy povinnost 

podporovat spolupráci zajišťující maximální dostupnost přinejmenším základních léků. Spíše 

okrajově jsem se zabýval mezinárodním obyčejovým právem, jehož rozsah je sice obtížně 

definovatelný, nicméně přinejmenším u práva na život by nemělo být pochyb, že spadá do rámce 

mezinárodního obyčejového práva. S ohledem na skutečnost, že přístup k základním lékům je 

součástí práva na život, dospěl jsem k závěru, že přístup k základním lékům je garantován také 

prostřednictvím mezinárodního obyčejového práva.  

Jedním z dalších cílů rigorózní práce bylo popsání nedostatků patentového systému a posouzení 

vhodnosti alternativních systémů, které jsou shrnuty v páté kapitole. Za hlavní nedostatek 

patentového systému lze jednoznačně považovat skutečnost, že nikterak nezohledňuje 

terapeutickou hodnotu vynálezů. Farmaceutické společnosti se v patentovém systému převážně 

uchylují k pouhé obměně již zavedených léků (tzv. me-too léky) a nejsou dostatečně motivovány 

k průlomovým vynálezům. Nelze pominout ani tu skutečnost, že patentový systém nutí 
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farmaceutické společnosti k vývoji léků, které mají potenciál se uchytit na ekonomicky silných 

trzích, zatímco vývoj léků na nemoci rozšířené v ekonomicky slabších státech je pro 

farmaceutické společnosti podružný. Uvedené faktory mají za následek, že zhruba 90 % 

výzkumných prostředků je investováno do vývoje léků na nemoci, kterými trpí pouze 10 % 

lidstva. Z alternativních systémů jsem nejvíc pozornosti věnoval odměnovému systému, který 

momentálně považuji za jedinou reálnou alternativu mající do budoucna potenciál zcela nahradit 

patentový systém. Ústřední myšlenka odměnového systému tkví v tom, že vynálezce namísto 

patentové ochrany obdrží od státu finanční odměnu, jejíž výše je odvislá od terapeutické hodnoty 

vynalezeného léku. Farmaceutické společnosti by v odměnovém systému byly motivovány 

pouze k originálním vynálezům mající co možná nejvyšší terapeutickou hodnotu, čímž by se 

eliminovaly hlavní nedostatky patentového systému. Zatímco odměnový systém momentálně 

funguje pouze v rovině teoretické, v praxi se již lze setkat se systémem patentových fondů. Za 

jejich hlavní nedostatek považuji, že nijak necílí na samotný vývoj nových léků, z toho důvodu 

momentálně ani nemají potenciál patentový systém zcela nahradit. Na vývoj léků proti 

opomíjeným nemocem se zaměřuje Iniciativa za léky proti opomíjeným nemocem, která se snaží 

částečně kompenzovat nedostatky patentového systému a za její největší dosavadní úspěch lze 

považovat vývoj léku proti spavé nemoci.  

V závěrečné šesté kapitole jsem se pak zaměřil na současnou pandemickou situaci a snažil se 

posoudit možnosti přístupu k léčivým přípravkům v Evropské unii, v rozvojových a nejméně 

rozvinutých zemích. V této kapitole jsem mimo jiné zužitkoval poznatky získané ve třetí a čtvrté 

kapitole rigorózní práce. V legislativě Evropské unie jsem identifikoval několik problematických 

bodů majících negativní dopad na přístup členských států k léčivým přípravkům. Za vůbec 

nejproblematičtější bod považuji striktně nastavený institut exkluzivity údajů, který se navíc řadí 

k tzv. TRIPS-plus ustanovením, což je termín označující ustanovení překračující minimální 

standardy na poli duševního vlastnictví stanovené Dohodou TRIPS. Vzhledem k tomu, že institut 

exkluzivity údajů je nezávislý na institutu nucených licencí, nemohou být během ochranného 

období exkluzivity údajů realizované vydané nucené licence. Negativní dopad tohoto institutu 

byl demonstrován na případu rumunské vlády z roku 2016. Z institutu exkluzivity údajů není 

v rámci Evropské unie povolena žádná výjimka, členské státy tedy nemohou tento institut obejít 

ani v situacích představujících ohrožení národních zájmů. U patentovaných léčivých přípravků 

nepožívajících ochrany exkluzivity údajů již členské státy sice mohou realizovat vydané nucené 

licence, musí ovšem disponovat vlastní výrobní kapacitou. V opačném případě se členské státy 

nemohou spoléhat na dovoz generických léčivých přípravků ze třetích zemí, jelikož dle unijní 
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legislativy je zakázáno dovážet generické léky vyrobené na základě nucených licencí ze třetích 

zemích.  

Mezi nejohroženější skupinu v otázce přístupu k lékům spadají země ekonomicky nejslabší. 

S cílem zajistit spravedlivou distribuci vakcíny během současné koronavirové pandemie vznikl 

projekt COVAX. Prostřednictvím tohoto projektu by mělo být do konce roku 2021 distribuováno 

2 miliardy dávek vakcín. Do projektu je automaticky zahrnuto 92 ekonomicky nejslabších zemí, 

které navíc nemusí do projektu nijak finančně přispívat, jelikož veškeré náklady spojené 

s nákupem a následnou distribuci vakcín budou hrazeny prostřednictvím fondu COVAX AMC. 

Ohrožujícím faktorem projektu ovšem je chování vyspělých zemí, které uzavírají 

s farmaceutickými společnostmi bilaterální dohody o nákupu vakcín, což nahrává zrodu 

vakcínového nacionalismu. Vzhledem k tomu, že v prvních týdnech očkovacího procesu činil 

v zemích s nejnižšími příjmy průměr pouze 25 aplikovaných dávek vakcíny, zatímco 

v ekonomicky vyspělých státech se jedná o téměř milion aplikovaných dávek, lze mít o 

efektivním a včasném fungování projektu COVAX v současné chvíli vážné pochybnosti. 

Rozvojové a nejméně rozvinuté země mají také možnost překonat patentovou ochranu léčivých 

přípravků prostřednictvím institutu nucených licencí. Některé z rozvojových zemí disponují 

vlastní výrobní kapacitou, pro tyto země může institut nucených licencí představovat velice 

efektivní nástroj. Z nejméně rozvinutých zemí disponuje vlastní výrobní kapacitou pouze 

Bangladéš, který navíc díky přechodným obdobím pro nejméně rozvinuté země nemusí 

dodržovat oddíly a ustanovení týkajících se patentů v Dohodě TRIPS. Této poskytnuté výhody 

Bangladéš využil během trvající pandemie při výrobě generické verze léku Remdesivir. 

V případě potřeby by Bangladéš mohl začít také s výrobou generických verzí vakcín, které by 

následně mohl v souladu se systémem dle odstavce 6 (dnešní článek 31bis TRIPS) dodávat do 

ostatních rozvojových a nejméně rozvinutých zemí. 
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Seznam zkratek 

DNDi Drugs for Neglected Diseases Iniciative (Iniciativa za léky proti 

opomíjeným nemocem) 
 

EPÚ Evropský patentový úřad 

 

FDZ Fond dopadu na zdraví 

 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights (Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech) 

 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech) 

 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clech a 

obchodu)  

 

MPF Medicinský patentový fond 

 

MSD   Mezinárodní soudní dvůr 

 

OSN   Organizace spojených národů 

 
TRIPS  Dohoda o obchodních aspektech práv z duševního vlastnictví 

 

UDHR   The Universal Declaration of Human Rights (Všeobecná deklarace 

  lidských práv) 

 
WTO   World Trade Organization (Světová obchodní organizace) 

 

WIPO   World Intellectual Property Organization (Světová organizace  

  duševního vlastnictví)  

 

WHO   World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

Seznam použité literatury 

ABBOTT, Frederick, M. a Rudolf V. Van PUYMBROECK. Compulsory licensing for Public 

Health – A Guide and Model Documents for Implementation of the Doha Declaration Paragraph 

6 Desicion. Washington D.C.: The World Bank, 2005. ISBN 978-0-8213-6292-1. 

BURRI, Christian. Human African Trypanosomiasis (sleeping sickness): The road to elimination 

revisited-achievements and remaining challenges. Basilej: MDPI, 2020. ISBN 978-3-03928-

963-9. 

CORREA, Carlos María. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - A Commentary 

on the TRIPS Agreement. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-927128-

3. 

CORREA, Carlos María a Abdulqawi YUSUF. Intellectual property and international trade: 

the TRIPS Agreement. 2. vydání. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008. ISBN 

978-90-411-2429-6. 

CHLOUPEK, Vojtěch, Kateřina HARTVICHOVÁ a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-268-7. 

DAVID, Vladislav a kol. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Praha: Leges, 2011, ISBN 

978-80-87212-86-8. 

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k dušenímu vlastnictví v kontextu evropského 

práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-467-6. 

ELLERY, Tony a Neal HANSEN. Pharmaceutical Lifecycle Managment: Making the Most of 

Each and Every Brand. John Wiley & Sons, Inc. Publication, 2012. ISBN 978-0-470-48753-2. 

HEATH, Christopher a Anselm KAMPERMAN SANDERS. Intellectual property and free trade 

agreement: International Intellectual Property Law Series. Oxford: Hart, 2007. ISBN 978-1-

84113-801-5.  

HESTERMAYER, Holger. Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to 

Medicines. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921520-1. 

HOEN, Ellen't. Private Patents and Public Health: Changing Intellectual Property Rules For 

Access to Medicines. Amsterdam: Health Action International, 2016. ISBN 978-90-74006-00-2. 

HOEN, Ellen't. The Global Politics of Pharmaceutical Monopoly Power: Drug patents, access, 

innovation and the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public Health. 

Diemen: AMB, 2009. ISBN 978-9-07970-006-6. 

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. doplněné 

a přepracované vyd. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-655-5. 

JOSEPH, Sarah. Blame it on the WTO? New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-

0-19-956589-4. 



 72 

MACRORY, F. J. Patrick, Arthur E. APPLETON a Michael G. PLUMMER. The World trade 

organization: Legal, Economic and Political analysis, svazek první. New York: Springer, 2005. 

ISBN 978-0387226859. 

MALÝ, Josef. Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. 1. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-320-5. 

SMITH, K. M. Rhona. Texbook on International Human Rights. 7. vydání. New York: Oxford 

University Press, 2016. ISBN 978-0-19-874621-8. 

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. Praha: Orac, 2003. ISBN 80-86199-63-0. 

UNCTAD-ICTSD. Resource book on TRIPS and Development. New York: Cambridge 

University Press, 2005. ISBN 978-0-521-85044-5. 

WIPO. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983. 

Ženeva: The International Bureau of Intellectual Property, 1983. ISBN 92-805-0099-6. 

ZABY, Alexandra. The Decision to Patent. Berlin: Springer, 2010. ISBN 978-3-7908-2612-8. 

Seznam použitých internetových zdrojů 

ANDRIEUX-MEYER, Isabelle a kol. Disparity in market prices for hepatitis C virus direct-

acting drugs. [online], thelancet.com, listpoad 2015 [cit. 13. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(15)00156-4/fulltext 

AHIP. Drug Prices for Rare Diseases Skyrocket While Big Pharma Makes Record Profits. 

[online], ahip.org, 10. září 2019 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.ahip.org/drug-

prices-for-rare-diseases-skyrocket-while-big-pharma-makes-record-profits/ 

BERKLEY, Seth. COVAX explained. [online], gavi.org, 3. září 2020 [cit. 10. ledna 2021]. 

Dostupné na: https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained 

CDC. Diseases. [online], cdc.gov, 5. listopadu 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.cdc.gov/globalhealth/ntd/diseases/index.html 

CelforPharma. Do you know a QALY is, and how to calculate it? [online], celforpharma.com, 

leden 2017 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.celforpharma.com/insight/do-you-

know-what-qaly-and-how-calculate-it 

CEPI. Creating a world in which epidemics are no longer threat to humanity. [online], cepi.net 

[cit. 10. ledna 2021].  Dostupné na:  https://cepi.net/about/whyweexist/ 

CONE, Jason. Pharmaceutical corporations need to stop free-riding on publicly-funded research. 

[online], thehill.com, 3. března 2018 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://thehill.com/opinion/healthcare/376574-pharmaceutical-corporations-need-to-stop-free-

riding-on-publicly-funded 

https://www.ahip.org/drug-prices-for-rare-diseases-skyrocket-while-big-pharma-makes-record-profits/
https://www.ahip.org/drug-prices-for-rare-diseases-skyrocket-while-big-pharma-makes-record-profits/
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
https://www.celforpharma.com/insight/do-you-know-what-qaly-and-how-calculate-it
https://www.celforpharma.com/insight/do-you-know-what-qaly-and-how-calculate-it
https://thehill.com/opinion/healthcare/376574-pharmaceutical-corporations-need-to-stop-free-riding-on-publicly-funded
https://thehill.com/opinion/healthcare/376574-pharmaceutical-corporations-need-to-stop-free-riding-on-publicly-funded


 73 

ČT24. Lékový úřad EU podpořil využití Remdesiviru jako léčby covidu-19. [online], 

ct24.ceskatelevize.cz, 25. června 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3127508-lekovy-urad-eu-podporil-vyuziti-remdesiviru-jako-

lecby-covidu-19 

ČTK. Podle šéfa WHO je svět v distribuci vakcín na prahu morálního selhání. [online], 

ceskenoviny.cz, 18. ledna 2021 [cit. 21. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podle-sefa-who-je-svet-v-distribuci-vakcin-na-prahu-

moralniho-selhani/1983955   

ČTK. V Bangladéši začnou vyrábět lék proti koronaviru Remdesivir. Jedna ampule má stát až 

1 800 korun. [online], lidovky.cz, 5. května 2020 [cit. 21. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/v-bangladesi-zacnou-vyrabet-lek-proti-

koronaviru-remdesivir-jedna-ampule-ma-stat-az-1800-korun.A200505_182826_firmy-

trhy_vag 

DEBENEDETTE, Valerie. Prices for Generic Drugs Fall by About 9 %, Third Decrease in Three 

Years. [online], drugtopics.com, 11. dubna 2019 [cit. dne 11. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.drugtopics.com/view/prices-generic-drugs-fall-about-9-third-decrease-three-years 

FROLÍK, Adam. Vakcíny proti covidu dostaly svou cenovku. Budou stát do 800 korun. [online], 

seznamzpravy.cz, 6. srpna 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na:  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vakciny-proti-covidu-dostaly-svou-cenovku-budou-stat-

do-800-korun-115058 

GAVI. Gavi, the Vaccine Alliance, helps vaccinate almost half of the word`s childern against 

deadly and debilitating infectious diseases. [online], gavi.org [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.gavi.org/our-alliance/about 

GAY, Daniel. What LDC graduation will mean for Bangladesh`s drug industry. [online], un.org 

[cit. 13. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.un.org/ldcportal/what-ldc-graduation-will-

mean-for-bangladeshs-drugs-industry/ 

Gilead. Voluntary Licensing Agreements for Remdesivir. [online], gilead.com [cit. 10. ledna 

2021]. Dostupné na: https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-

19/voluntary-licensing-agreements-for-remdesivir 

GITLIN, M. Jonathan. Who owns remdesivir, how much can they make, and how much does it 

cost? [online], arstechnica.com, 29. dubna 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://arstechnica.com/science/2020/04/who-owns-remdesivir-how-much-can-they-make-and-

how-much-does-it-cost/ 

HAIGH, Kirsty. Public funding but private profits – how to fight the pharmaceutical industry 

on your campus. [online], globaljustice.org, 22. února 2018 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.globaljustice.org.uk/blog/2018/feb/22/public-funding-private-profits-how-fight-

pharmaceutical-industry-your-campus 

Healthworld. Gilead`s USD 2,340 price for coronavirus drug draws criticism. [online], 

healthworld.com, 30. června 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na:  

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3127508-lekovy-urad-eu-podporil-vyuziti-remdesiviru-jako-lecby-covidu-19
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3127508-lekovy-urad-eu-podporil-vyuziti-remdesiviru-jako-lecby-covidu-19
https://www.drugtopics.com/view/prices-generic-drugs-fall-about-9-third-decrease-three-years
https://www.gavi.org/our-alliance/about
https://www.globaljustice.org.uk/blog/2018/feb/22/public-funding-private-profits-how-fight-pharmaceutical-industry-your-campus
https://www.globaljustice.org.uk/blog/2018/feb/22/public-funding-private-profits-how-fight-pharmaceutical-industry-your-campus


 74 

https://health.economictimes.indiatimes.com/news/pharma/gileads-usd-2340-price-for-

coronavirus-drug-draws-criticism/76700846 

Heatline. Understanding ART for HIV. [online], healthline.com, 23. prosince 2019 [cit. 10. ledna 

2021]. Dostupné na https://www.healthline.com/health/hiv-aids/understanding-the-aids-cocktail 

HOEN, Ellen't. The Coronavirus and the Need for Systems Change, Pt. 2. 2020. [online], 

commonsnetwork.org, 23. dubna 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.commonsnetwork.org/news/the-medicines-patent-pool-a-remedy-for-the-anti-

commons/ 

HOEN, Ellen't, Pascal BOULET a Brook K. BAKER. Data exclusivity exceptions and 

compulsory licensing to promote generic medicines in the European Union: A proposal for 

greater coherence in European pharmaceutical legislation. [online], Pharmaceutical Policy and 

Practise, 28. června 2017 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-017-0107-9 

HORÁČEK, Filip. Závody v nákupech vakcíny vrcholí. Velmoci chtějí víc, než potřebují. 

[online], idnes.cz, 25. srpna 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/vakcina-nakupy-usa-britanie-

glavi.A200824_095012_eko-zahranicni_fih 

HOULDSWORTH, Adam. The key covid-19 compulsory licensing development so far. [online], 

iam-media.com, 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.iam-

media.com/coronavirus/the-key-covid-19-compulsory-licensing-developments-so-far 

iROZHLAS. Světová zdravotnická organizace nedoporučila používat lék Remdesivir proti 

covidu-19. [online], irozhlas.cz, 20. listopadu 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/koronavirus-remdesivir-gilead-

who_2011200646_ako 

Keionline. EU Trade Commissioner Phil Hogan issues statement on European Union 

compulsory licensing in context of COVID-19, makes important statement about TRIPS Article 

31bis. [online], keionline.org, 3. června 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.keionline.org/33284 

KETTLER, Hannah. What is COVAX? [online], path.org, 5. února 2021 [cit. 10. února 2021]. 

Dostupné na: https://www.path.org/articles/what-covax/ 

KINTADA, Lekhya. Compulsory Licensing for Hepatitidis C Medication in Malaysia. [online], 

citizenvox.org, 10. dubna 2019 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://citizenvox.org/2019/04/10/compulsory-licensing-for-hepatitis-c-medication-in-

malaysia/ 

Make medicine afordable. Brazil: 10 Years of a Compulsory License on HIV Drug Efavirenz. 

[online], makemedicinesaffordable.org, 2. října 2017 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://makemedicinesaffordable.org/brazil-10-years-of-a-compulsory-license-on-hiv-drug-

efavirenz/ 

https://www.healthline.com/health/hiv-aids/understanding-the-aids-cocktail
https://www.commonsnetwork.org/news/the-medicines-patent-pool-a-remedy-for-the-anti-commons/
https://www.commonsnetwork.org/news/the-medicines-patent-pool-a-remedy-for-the-anti-commons/
https://www.iam-media.com/coronavirus/the-key-covid-19-compulsory-licensing-developments-so-far
https://www.iam-media.com/coronavirus/the-key-covid-19-compulsory-licensing-developments-so-far
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/koronavirus-remdesivir-gilead-who_2011200646_ako
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/koronavirus-remdesivir-gilead-who_2011200646_ako
https://www.keionline.org/33284
https://www.path.org/articles/what-covax/
https://citizenvox.org/2019/04/10/compulsory-licensing-for-hepatitis-c-medication-in-malaysia/
https://citizenvox.org/2019/04/10/compulsory-licensing-for-hepatitis-c-medication-in-malaysia/
https://makemedicinesaffordable.org/brazil-10-years-of-a-compulsory-license-on-hiv-drug-efavirenz/
https://makemedicinesaffordable.org/brazil-10-years-of-a-compulsory-license-on-hiv-drug-efavirenz/


 75 

 

MAHDAL, Marcel. Pakt společnosti národů (28. 4. 1919). [online], Moderni-dejiny.cz, 20. 10. 

2010 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/pakt-o-

spolecnosti-narodu-28-4-1919/ 

MAREK, Jaromír, Tereza JELÍNKOVÁ a Petr KRÁL. Nejvyšší soud v Dillí vydal rozsudek, 

který znamená naději pro nemajetné pacienty. [online], irozhlas.cz, 2. dubna 2013 [cit. 22. ledna 

2021]. Dostupné na: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/nejvyssi-soud-v-dilli-vydal-rozsudek-

ktery-znamena-nadeji-pro-nemajetne-pacienty_201304021424_tjelinkova 

MCCARTHY, Simone. Production of Covid-19 vaccine could top 16 billion doses, but delivery 

is still a challenge. [online], scmp.com, 28. října 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3107262/production-covid-19-vaccine-

could-top-16-billion-doses-delivery 

MCNEIL, G. Donald. Progress Is Slow on Moving Surplus Swine Flu Vaccine to Countries That 

Need It. [online], nytimes.com, 1. února 2010 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.nytimes.com/2010/02/02/health/02flu.html 

Novartis. Novartis and DNDi to collaborate on the development of a new oral drug to treat 

visceral leishmaniasis. [online], novartis.com, 25. února 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-and-dndi-collaborate-development-

new-oral-drug-treat-visceral-leishmaniasis 

OECD. Pharmaceutical spending. [online], data.oecd.org, 2021 [cit. 13. února 2021]. Dostupné 

na: https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm 

Orphanet. About Rare Diseases. [online], orpha.net, 25. října 2012 [cit. 10. ledna 2021]. 

Dostupné na:  https://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=EN 

Phrma. Biopharmaceutical Research & Development: The Process Behind New Medicines. 

[online], phrma-docs.phrma.com, 2015 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: http://phrma-

docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/rd_brochure_022307.pdf 

QUIGLEY, Fran. Making Medicines Accessible: Alternatives to the Flawed Patent System. 

[online], hhrjournal.org, 23. listopadu 2015 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.hhrjournal.org/2015/11/making-medicines-accessible-alternatives-to-the-flawed-

patent-system-2/ 

RATHOD, Manvi a Keiya BAROT. India and South Africa`s COVID Vaccine Proposal to the 

WTO: Why Patent Waiver Must Be Considered Over Compulsory Licensing. [online], 

ipwatchdog.com, 2. ledna 2021 [cit. 21. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.ipwatchdog.com/2021/01/02/india-south-africas-covid-vaccine-proposal-wto-

patent-waiver-must-considered-compulsory-licensing/id=128652/ 

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3107262/production-covid-19-vaccine-could-top-16-billion-doses-delivery
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3107262/production-covid-19-vaccine-could-top-16-billion-doses-delivery
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-and-dndi-collaborate-development-new-oral-drug-treat-visceral-leishmaniasis
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-and-dndi-collaborate-development-new-oral-drug-treat-visceral-leishmaniasis
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=EN
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=EN
http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/rd_brochure_022307.pdf
http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/rd_brochure_022307.pdf
https://www.hhrjournal.org/2015/11/making-medicines-accessible-alternatives-to-the-flawed-patent-system-2/
https://www.hhrjournal.org/2015/11/making-medicines-accessible-alternatives-to-the-flawed-patent-system-2/
https://www.ipwatchdog.com/2021/01/02/india-south-africas-covid-vaccine-proposal-wto-patent-waiver-must-considered-compulsory-licensing/id=128652/
https://www.ipwatchdog.com/2021/01/02/india-south-africas-covid-vaccine-proposal-wto-patent-waiver-must-considered-compulsory-licensing/id=128652/


 76 

SAEZ, Catherine. LDC Pharma IP Waiver Untill 2033 Approved By WTO TRIPS Council. 

[online], ip-watch.org, 6. 11. 2015 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://www.ip-

watch.org/2015/11/06/ldc-pharma-ip-waiver-until-2033-approved-by-wto-trips-council/ 

Státní útvar pro kontrolu léčiv. Klinické hodnocení léků. [online], sukl.cz [cit. 10. ledna 2021]. 

Dostupné na: http://www.sukl.cz/klinicke-hodnoceni-leku 

SYAM, Nirmalya. Countries Are Adapting Intellectual Property Laws to Prioritise Health 

During COVID-19. [online], thewire.in, 24. července 2020 [cit. 21. ledna 2021].  Dostupné na: 

https://thewire.in/trade/intellectual-property-laws-covid-19  

 

United Nations. Charta organizace Spojených národů. [online], osn.cz [cit. dne 15. 1. 2021]. 

Dostupné na: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta-OSN-2019.pdf 

UNGER, Michael. GATT ROUNDS: WHO, WHAT, WHEN. [online], tradevistas.org, 7. 

prosince 2017 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: https://tradevistas.org/gatt-rounds-who-what-

when/ 

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Fact Sheet No. 31 - The 

Right to Health. [online], refworld.org, červen 2008 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.refworld.org/docid/48625a742.html 

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). CESCR General 

Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). [online], 

refworld.org, 11. 8. 2000 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: dostupné na: 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf 

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). CCPR General Comment 

No. 6: Article 6 (Right to Life). [online], refworld.org, 30. 4. 1982 [cit. 10. ledna 2021]. 

Dostupné na: https://www.refworld.org/docid/45388400a.html 

United Nations. TRIPS transition period for LDCs. [online], un.org, 20. 10. 2020 [cit. 10. ledna 

2021]. Dostupné na: https://www.un.org/ldcportal/trips-transition-period-for-ldcs-update-on-

20-october-2020/ 

WIPO. WIPO – A Brief History. [online], wipo.int [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na 

https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html  

WHO. Essential medicines and health products. [online], who.int [cit. 10. ledna 2021]. 

Dostupné na: https://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/ 

WHO. Millennium Development Goals (MDGs). [online], who.int, 19. února 2018 [cit. 10. 

ledna 2021]. Dostupné na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-

development-goals-(mdgs) 

WTO. Who are the developing countries in the WTO? [online], wto.org [cit. 10. ledna 2021]. 

Dostupné na: https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm 

https://www.ip-watch.org/2015/11/06/ldc-pharma-ip-waiver-until-2033-approved-by-wto-trips-council/
https://www.ip-watch.org/2015/11/06/ldc-pharma-ip-waiver-until-2033-approved-by-wto-trips-council/
http://www.sukl.cz/klinicke-hodnoceni-leku
https://www.refworld.org/docid/48625a742.html
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.refworld.org/docid/45388400a.html
https://www.un.org/ldcportal/trips-transition-period-for-ldcs-update-on-20-october-2020/
https://www.un.org/ldcportal/trips-transition-period-for-ldcs-update-on-20-october-2020/
https://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm


 77 

WTO. Developing countries transition periods. [online], wto.org, září 2006 [cit. 10. ledna 

2021]. Dostupné na: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm04_e.htm 

WTO. Least-developed countries. [online], wto.org [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org7_e.htm 

ZHENG, Eddy. Controlling Drug Prices: Bloomberg Proposes to Limit Evergreening. [online], 

jolt.law.harvard.edu, 11. února 2020 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

http://jolt.law.harvard.edu/digest/controlling-drug-prices-bloomberg-proposes-to-limit-

evergreening 

Seznam použitých právních předpisů a mezinárodních 

dokumentů 

Charta Organizace spojených národů 

Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a o veřejném 

zdravotnictví (Deklarace z Dohá) 

Deklarace nezávislosti Spojených států amerických  

Deklarace o využití vědeckého a technologického pokroku v zájmu míru a prospěchu lidstva 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) 

Evropská patentová úmluva  

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

Nařízení o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na 

vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví 

Pakt společnosti národů 

Prozatímní rozhodnutí o implementaci odstavce 6 Deklarace z Dohá.  

Statut Mezinárodního soudního dvora 

Vídeňská úmluva o smluvním právu 

Všeobecná deklarace lidských práv 

Zákon č. 527/1990 Sb., zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, 

v platném znění 

 

Zákon č. 435/2017 Z. z., zakon o patentoch, dodatkových ochranných osvědčeniach a o zmene 

a doplneni nekterych zakov (patentový zakon) 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm04_e.htm


 78 

Seznam použité judikatury 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. června 2015, sp. zn. 23 Cdo 1372/2015, 

Rozsudek Nejvyšššího správního soudu ze dne 26. 8. 2013, č.j. 8 As 70/2011-239, 

WTO. DS50: India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products. 

Dostupné na: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds50_e.htm, 

WTO. DS36: Pakistan – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical 

Products. Dostupné na: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds36_e.htm, 

WTO. DS114: Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products. Dostupné na: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm. 

Seznam časopiseckých článků 

ADEKOLA, Tolulope Anthony. Has the Doha Paragraph 6 system reached its limit? Journal of 

Intellectual Property Law & Practise, Vol. 15, Iss. 7, 2020. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa058 

ALSTON, Philip. Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and 

Development Debate Seen through the Lens of the Millennium Development Goals. Human 

Rights Quarterly, Vol. 27, No. 3, 2005. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/20069811   

FRIČOVÁ, Vitězslava a Kristýna FRIČOVÁ. Léky s označením „orphan“. Praktické 

lékarenství, číslo 3, rok 2010. Dostupné na: 

https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2010/03/08.pdf 

GRABOWSKI, G. Henry a John M. VERNON. Effective patent life in pharmaceuticals. Int. J. 

Technology Management, Vol. 19, Nos. 1/2, 2000. Dostupné na: 

https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/6708/Record2.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

GRAD, P. Frank. The preamble of the Constitution of the World Health Organization, Bulletin 

of the World Health Organization: the international Journal of Public Health, 80(12), 2002. 

Dostupné na: https://apps.who.int/iris/handle/10665/71722 

HALBERT, Debora. Moralized Discourses: South Africa`s Intellectual Property Fight for 

Access to AIDS drugs. Seattle Journal for Social Justice, Vol. 1, Iss. 2, Article 2, 2002. Dostupné 

na: https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol1/iss2/2 

HANNUM, Hurst. The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and 

International Law. Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 25/287, 1995. 

Dostupné na: https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol25/iss1/13/ 

LOWE, Anne. Customary International Law and International Human Rights Law: A Proposal 

for the Expansion of the Allien Tort Statute. Indiana International & Comparative Law Review, 

Vol. 23, No. 3, 2013. Dostupné na: http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/view/17886  

https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa058
https://www.jstor.org/stable/20069811
https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol1/iss2/2
https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol25/iss1/13/
http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/view/17886


 79 

ROBBINS, Meilissa. Powerful States, Customary Law and the Erosion of Human Rights 

Through Regional Enforcement. California Western International Law Journal, Vol. 35, No. 2, 

2005. Dostupné na: https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwilj/vol35/iss2/5/ 

SLAVÍK Jiří, Šimon BEDNAŘ. Dodatek k dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví (TRIPS) a jeho vliv na farmaceutický průmysl. Průmyslové vlastnictví. Praha: ÚPV, 

2017, roč. 27, č. 6. Ke stažení na: https://www.upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-

vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html 
 

SRINIVASAN, S. The Compulsory Licence for Nexavar: A Landmark Order. Economic & 

Political Weekly, Vol. 47, No. 14, 2012. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/23214668 

SUN, Haochen. The Road to Doha and Beyond: Some Reflections on the TRIPS Agreement and 

Public Health. European Journal of International Law, Vol. 15, Iss. 1, 2004. Dostupné na: 

https://doi.org/10.1093/ejil/15.1.123 

VIDYASAGAR, D. Global notes: the 10/90 gap disparities in global health research. Journal of 

Perinatology, No. 26, 2006. Dostupné na: https://www.nature.com/articles/7211402 

YANG, Deli. Compulsory Licencing: For Better or For Worse, the Done Deal Lies in the 

Balance. Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 17, 2012. Dostupné na: 

http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/76691AEF-0A18-46A4-9CA8-

84E09668D815.pdf 

 

YAMABHAI, Inthira a kolektiv.  Government use licenses in Thailand: an assessment of the 

health and economic impacts. Globalization and Health 7, 28 (2011). Dostupné na: 

https://doi.org/10.1186/1744-8603-7-28 

Seznam ostatních zdrojů 

BURRONE, Esteban a kol. Patent pooling to increase access to essential medicines. Bulletin of 

the World Health Organization. [online], 2019 [cit. 13. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www.who.int/bulletin/volumes/97/8/18-229179.pdf 

CORREA, Carlos. Pharmaceutical innovation, incremental patenting and compulsory licensing. 

[online], Research Paper 41, září 2011 [cit. 13. ledna 2021]. Dostupné na: 

http://www.thaidrugwatch.org/download/rp_41_pharm_complice_ccorrea.pdf 

European Patent Office. Compulsory licensing in Europe. A country-by-country overview. 

[online]. Mnichov: European Patent Office, 2018 [cit. 13. ledna 2021].  ISBN 978-3-89605-222-

3. Dostupné na: 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/8509F913B768D063C1258382004FC

677/$File/compulsory_licensing_in_europe_en.pdf 

GROVER, Anand. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment 

of the hightest attainable standard of physical and mental health. [online], United Nations - 

Human Rights Council, 31. 3. 2009 [cit. 10. ledna 2021]. Dostupné na: 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.12_en.pdf 

https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwilj/vol35/iss2/5/
https://www.upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html
https://www.upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html
https://www.jstor.org/stable/23214668
https://doi.org/10.1093/ejil/15.1.123
http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/76691AEF-0A18-46A4-9CA8-84E09668D815.pdf
http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/76691AEF-0A18-46A4-9CA8-84E09668D815.pdf
https://www.who.int/bulletin/volumes/97/8/18-229179.pdf


 80 

HOLLIS, Aidan. An Efficient Reward System for Pharmaceutical Innovation. [online], 

Department of Economics, University of Calgary, Institute of Health Economics, 6. října 2014 

[cit. 10. ledna 2021].  Dostupné na: https://www.who.int/intellectualproperty/news/Submission-

Hollis6-Oct.pdf 

HOLLIS, Aidan a Thomas POGGE. The Health Impact Fund: Making New Medicines 

Accessible for All. A Report of Incentives for Global Health. [online],  Incentives for Global 

Health, 2008 [cit. 13. ledna 2021]. Dostupné na: https://healthimpactfund.org/en/publications 

LOVE, James. Renumeration guidelines for non-voluntary use of a patent on medical 

technologies. [online]. Health Economics and Drugs TCM Series No. 18, 2005, [cit. 13. ledna 

2021]. Dostupné na: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69199/WHO_TCM_2005.1_eng.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

THAMBISETTY, Siva. Improving Access to Patented Medicines: Are Human Rights Getting 

in the Way? [online], LSE Law, Society and Economy Working Papers 3/2018 [cit. 10. ledna 

2021] Dostupné na: 

http://eprints.lse.ac.uk/87540/1/Thambisetty_Access%20to%20Patented%20Medicines_Author

.pdf 

WHO. Regional Office for South-East Asia. UHC Technical Brief. Data exclusivity and other 

„trips-plus“ measures. [online], who.int, 2017 [cit. 10. ledna 2021].  Ke stažení na: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272979 

WIPO. WIPO Intellectual Property Handbook. [online], WIPO Publication No. 489 (E), 2004 

[cit. 10. ledna 2021], s. 17. ISBN 978-92-805-1291-5. Dostupné na: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_489.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://healthimpactfund.org/en/publications
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69199/WHO_TCM_2005.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69199/WHO_TCM_2005.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eprints.lse.ac.uk/87540/1/Thambisetty_Access%20to%20Patented%20Medicines_Author.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/87540/1/Thambisetty_Access%20to%20Patented%20Medicines_Author.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272979
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_489.pdf


 81 

Přístup k lékům v patentovém systému 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou přístupu k lékům v patentovém systému. V úvodu 

rigorózní práce jsem si vytyčil několik cílů, na které jsem se v práci následně zaměřoval. Prvním 

vytyčeným cílem je posouzení toho, zda přístup k lékům je na mezinárodní úrovni garantován, 

případně prostřednictvím kterých práv lze dovodit. Dalším cílem je poukázat na případné 

nedostatky patentového systému ve farmaceutickém průmyslu a posoudit vhodnost 

alternativních systémů. V závěrečné kapitole se pak zabývám otázkou přístupu k léčivým 

přípravkům během současné pandemické situace v rámci Evropské unie a v rozvojových a 

nejméně rozvinutých zemích.  

Tato rigorózní práce je členěna do šesti kapitol vyjma úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly na 

sebe logicky navazují, přičemž první kapitola pojednává o samotném pojmu patent a o jeho 

historickém vývoji. V druhé kapitole se zabývám jedním z cílů rigorózní práce, tedy zda přístup 

k lékům je garantován některou z mezinárodně uznávaných smluv. Třetí kapitola je meritem 

rigorózní práce, proto je také nejobsahlejší. V této kapitole se věnuji podrobné analýze Dohody 

TRIPS, zejména s důrazem na oddíly a ustanovení týkající se patentové ochrany. Čtvrtá kapitola 

se vztahuje k období po přijetí Dohody TRIPS, pozornost je věnována především Deklaraci 

z Dohá a tzv. TRIPS-plus ustanovením. V páté kapitole se věnuji patentovému systému, 

poukazuji na jeho nedostatky a zároveň rozebírám alternativní systémy a jejich vhodnost. Šestá 

kapitola je pak zaměřena jednak na analýzu problematiky přístupu k lékům během současné 

pandemické situace se zaměřením na Evropskou unii a rozvojové a nejméně rozvinuté země, 

jednak se zabývám návrhy de lege ferenda. V závěru jsou shrnuty nabyté poznatky s důrazem 

kladeným na zodpovězení otázek, které jsem si v úvodu rigorózní práce vytyčil.  
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Access to medicines in the patent system 

Abstract 

This rigorous thesis deals with the issue of access to medicines in the patent system. In the 

introduction to the rigorous thesis I set several goals, which I focused on in the thesis. The first 

goal is to assess whether access to medicines is guaranteed at the international level, alternatively 

through which rights it can be deduced. Another aim is to point out possible shortcomings of the 

patent system in the pharmaceutical industry and to assess the suitability of alternative systems. 

In the final chapter, I deal with the access to medicines during the current pandemic within the 

European Union and in developing and least-developed countries. 

This rigorous thesis is divided into six chapters except for the introduction and conclusion. The 

individual chapters logically follow each other, with the first chapter dealing with the very 

concept of patent and its historical development. In the second chapter, I deal with one of the 

goals of this rigorous thesis, whether access to medicines is guaranteed by some of the 

internationally recognized agreements. The third chapter is the core of the rigorous thesis, which 

is why itis the most comprehensive one. This chapter provides a detailed analysis of the TRIPS 

Agreement with a particular emphasis on the individual parts and provisions relating to the 

patent. The fourth chapter emphasizes the period after the adoption of the TRIPS Agreement, 

paying attention mainly to the Doha Declaration and the so-called TRIPS-plus provisions. In the 

fifth chapter, I focus on the patent system in the pharmaceutical industry primarily on 

shortcomings. At the same time, I discuss alternative systems and their suitability. The sixth 

chapter is focused on the analysis of the issue of access to medicines during the current pandemic 

in the European Union and developing and least-developed countries, as well as on proposals de 

lege ferenda. In the conclusion I summarized the acquired knowledge with emphasis on 

answering the questions that I set out in the introduction chapter of this rigorous thesis.  
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