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Úvod 

Text disertační práce se bude týkat mezinárodního obchodu s léčivy, konkrétně 

se zaměřením na humánní léčivé přípravky.1 

Mezinárodní obchod s léčivy je ovlivněn řadou imperativních, dispozitivních i 

kogentních norem upravujících jednotlivé vztahy mezi výrobci, distributory, 

zdravotnickými subjekty, konečnými uživateli, významnými plátci jsou zdravotní 

pojišťovny či organizační složky jednotlivých států. Pokud se dá hovořit o systému, 

zasahuje do něj řada mezinárodních organizací. 

Těžiště problematiky mezinárodního obchodu s léčivy z pohledu ČR se dle 

autora tohoto textu dotýká i praxe Evropského mezinárodního práva soukromého. Lze 

zkoumat jednotlivé předpisy legislativy EU a jejich vliv na praxi v obchodu 

s humánními léčivy, druhotně dle navazující praxe příslušná soudní rozhodnutí I 

arbitráží (někdy v rámci jednoho případu lze nalézt spor vedený před rozhodčím 

soudem a následně  v rámci „klasického" systému soudní soustavy. 

Povaha léčiva jako výrobku, k jehož vývoji je třeba, zvláště v oblasti 

inovativního podnikání, náročného a nákladného základního i aplikovaného výzkumu, 

předurčuje tento obor lidské činnosti k potřebě relativně podrobného legislativního 

rámce. 

V závislosti na etickém přístupu, sociální a ekonomické vyspělosti dané 

společnosti je pak dána míra ochoty vynakládat větší či menší prostředky na rozvoj 

zdravotnických služeb.  

Z toho vyplývá i složitost určování ceny léčiva. Stejně tak i alokace veškerých 

zdrojů na výzkum jednotlivých nemocí a příslušné terapeutické zásahy či pro samotnou 

prevenci onemocnění.  

Některé skupiny onemocnění a některé skupiny pacientů vyžadují zvláštní 

přístup v zajišťování dostupných zdravotních služeb. 

V určitých případech je pak zvažováno, zda jsou dostatečná opatření na úrovni 

jednotlivých států, či zda je nutná širší mezinárodní spolupráce. 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních 

léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (PE/45/2018/REV/1) (Úř. věst. L 4, 7.1.2019). Dle 

bodu 4 preambule tohoto nařízení zkušenosti ukazují odlišné potřeby veterinárního odvětví proti 

humánnímu lékařství, liší se pohnutky pro investování do humánních a do veterinárních léčiv, i 

mechanismus stanovování cen je odlišný a objem veterinárního farmaceutického průmyslu je odlišný, je 

tedy třeba vytvořit odlišný charakter regulace pro obě odvětví. 
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Lze si také klást otázku, do jaké míry je potřebný rozvoj tzv. diagonálních 

vztahů. Lze v oblasti mezinárodního obchodu s léčivy smysluplně definovat pojem 

„diagonální vztah“ alespoň jako definici sui generis? Zkoumání této otázky odráží 

praktické dopady problematiky na životy jednotlivců i celé společnosti.  

Současně s touto definicí by bylo spjato studium problematiky potřebnosti 

rozvoje těchto vztahů za účelem udržení stabilního trhu s léčivy a udržení pravidelných 

dodávek léků.  

Nejde přitom jen o vytváření samotného diagonálního vztahu, ale také o tvorbu 

právního rámce. 

Není to však jen právní prostředí, ale i společenská poptávka, například různé 

proklamace příslušných státních úředníků a politiků mají vliv nejen na zákonodárnou 

moc ale například i na veřejné mínění v souvislosti s dobrou pověstí daného výrobce či 

distributora. Lze poté zkoumat, do jaké míry se proklamativní výroky objevují i v 

dokumentech a předpisech nadnárodních organizací. 

Soudit jednání jednotlivých aktérů obchodu již z principu přímočaře s ohledem 

na skutečnost je problematické s tím, že se jedná o oblast vysoce citlivou na vzájemnou 

důvěru. 

 Jaká je souvislost diagonálních vztahů a příslušných právních předpisů, které 

mohou ovlivnit mezinárodní obchod s léčivy? Je účelné aktivně tyto vztahy rozvíjet? 

Problematika obchodu s léčivy zahrnuje řadu dílčích aspektů týkajících se 

rozdílných oblastí léčivých látek. Jde často o velmi komplexní systém.2 Jiné obchodní 

modely se týkající centrových léků, jiné u návykových látek, jiné u masově 

využívaných léčiv v běžné distribuční síti.  

Stejně tak jeden druh smlouvy se může týkat naprosto odlišných oblastí. Jako 

příklad lze zvolit právě rámcové smlouvy mezi Státního úřadu pro kontrolu léčiv a 

provozovatelem poskytujícím služby lékárenské péče o převodu konopí pro léčebné 

účely.3 

                                                 
2 ŠVARC, Zbyněk. Podnikání se zahraničím: smluvní vztahy se zahraničím, společné podniky - 

joint venture, řešení mezinárodních sporů, devizově-právní vztahy. Praha: FITR JUVEN Bohemia, 

[1994]. 125 s. Firma a trh, str. 5, cituji: „při realizaci mezinárodních hospodářských styků vznikají velmi 

složité vztahy, jak mezi státy, popř. mezi nimi a mezinárodními organizacemi, tak mezi podnikatelskými 

subjekty z různých států" 

3 Konopí je ze strany SÚKL vykupováno v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 

167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů). Jindy se jedná o rámcovou kupní 
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Při obchodu se nelze najisto spoléhat výhradně na kolizní metodu, je třeba 

vytvářet sjednocenou (unifikovanou) právní úpravu.4 

Nelze se v daném případě spoléhat pouze na legislativní činnost jednotlivých 

států, tzv. lex mercatoria lze definovat jako soubor právních pravidel nestátního původu, 

která jsou určena pro právní regulaci vztahů mezi mezinárodními obchodníky.“5 

V prostředí českého trhu s léčivy při obecně dominantní nepřímé obchodní 

metodě může být prodej zboží realizován přes prostředníka, což mohou být "nezávislí, 

nebo si podnik může vytvořit vlastní zahraniční síť na bázi distributorské nebo 

zastupitelské, nebo prodej obchodním dovozním firmám v zahraničí.6 

Tím je pak určena zvolená forma výhradního či nevýhradního distributora, 

zprostředkovatele (který také může být výhradní či neexkluzivní, ale i jednorázový, 

nebo jiného typu,7 dále je možno budovat vlastní zahraniční síť, ať již cestou filiálky, 

afilace, čili "joint venture". 

Pro doplnění lze uvést, že pojmem „národní autorita“ je v této práci míněn 

v zásadě ústřední orgán státní správy, kterým je většinou buď přímo specializovaná 

léková agentura, jako je v ČR tímto úřadem Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL), 

nebo je to přímo ministerstvo zdravotnictví dané země.  

Vztah jednotlivých národních autorit vůči uzavřené mezivládní dohodě se 

v zásadě nedá určit na základě nějakého klíče v systému mezinárodního práva 

obchodního, protože jde o vnitrostátní orgány a jejich úloha v systému navozeném 

danou mezivládní dohodou je tedy dána vnitrostátním aktuálním „ad hoc“ konsenzem a 

příslušnou právní úpravou.  

Ani v případě přistoupení ČR k mezivládní dohodě není vždy uváděn stejný 

státní orgán, ačkoliv jde omezivládní dohodu s obdobným obsahem, přičemž se 

                                                                                                                                               
smlouvu mezi distributorem, která se řídí v zásadě základními ustanoveními o koupi dle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. Rámcovou kupní smluvu lze využít i v oblasti mezinárodního obchodu. 

4 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Vyd. 1. Brno: 

Masarykova univerzita, 1993. 58 s. Právnické sešity; Č. 74. ISBN 80-210-0793-1, str. 1, cituji: 

„…Zatížení národních právních řádů kolizní metodou a naprosto nevyhovujícíúprava závazkových vztahů 

uvnitř jednotlivých právních řádů, jsou rovněž faktorem nepřispívajícím k právní bezpečnosti…“ 

5 MAREK, Karel a ŽVÁČKOVÁ, Lenka. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací 

pravidla. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. xii, 282 s. ISBN 978-80-7357-333-1, str. 24 

6 DOBŘICKÝ, Josef, BENEŠ, Vlastislav a RŮŽIČKA, Květoslav. Management zahraničního 

obchodu České republiky. Vyd. 1. Brno: Sting, 2006. 142 s. ISBN 80-86342-54-9, str. 91 

7 Tamtéž, str. 95, cituji: „tím se rozumí například zástupce, který ručí za inkaso" 
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problematika smlouvy dotýká oblasti léčiva; může to být ale dáno i překryvem s další 

problematikou nezahrnující jen oblast obchodu s léčivy na mezinárodní úrovni. To už je 

však otázka vnitrostátního správního práva.  

Je třeba doplnit při této příležitosti, a je to patrno na několika místech 

problematiky zkoumané v této práci, že jde o oblast vysoce zatíženou správním 

rozhodováním. 

A to i proto, že jde o odvětví vysoce regulované. Je tedy třeba na tuto skutečnost 

vždy vést v patrnost, ať již v praktické aplikaci teoretického východiska, či při 

teoretickém zkoumání problematiky samotné. 

V systému práva Evropské unie by lékové agentury, a zejména pak Evropská 

léková agentura, neměly být pouze správními orgány, ale, jak bude dále naznačeno při 

problematice založení EMA (ale pod původním názvem), měly by být do určité míry i 

vědeckou institucí.  

Vyplývá to i z povahy řízení o registraci léčivých přípravků, které obsahují i 

zohlednění vědeckého zhodnocení přínosů daného léčiva jako principiálně esenciální 

složky celkového posouzení s ohledem na potřebu co nejefektivnější alokace finančních 

zdrojů ve zdravotnictví.  

Jak bude ale patrno z poukázání na oblast léčiv na vzácná onemocnění, vyskytují 

se situace, kdy je třeba zvážit i etický přístup při úvaze o alokaci zdrojů směrem 

k určitému onemocnění, kterým trpí jen velmi omezené množství pacientů.  

Ani tuto úvahu však nelze vnímat odděleně od komplexního systému 

financování výzkumu v oblasti farmacie, neboť výzkum léčiv na vzácná onemocnění 

může představovat potenciální přínos i pro jiné oblasti s ohledem i na možné náhodné 

překryvy s problematikou dalších onemocnění. 

Globální trh s léčivy na předpis dle odhadu společnosti Deloitte přesáhne v roce 

2022 hranici 1 bilionu8 amerických dolarů.  

S ohledem na částečně demonstrativní charakter výkladu v této práci lze 

poukázat i na možnosti čerpání údajů pro další výzkum, dále s ohledem na celkový 

objem obchodu s farmaceutickými přípravky je třeba nadále uvažovat nad tím, aby ve 

věci byla dále rozvíjena mezivládní spolupráce i ve smyslu rozvoje nově uzavíraných 

                                                 
8 Deloitte. 2018 Global life sciences outlook Innovating life sciences in the fourth industrial 

revolution: Embrace, build, grow, str. 3, [online] [16. 5. 2019] dostupné z 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-

ls-outlook-2018.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-ls-outlook-2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-ls-outlook-2018.pdf
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mezinárodních dohod a mezivládních smluv, partnerských projektů mezi soukromým a 

veřejným sektorem, které by měly za cíl odstraňovat překážky v mezinárodním obchodu 

s léčivými přípravky. 

Vzhledem k významné míře regulací obchodu s léčivy i vysokým nákladům na 

vývoj a rizikovost vložených investic při omezené době platnosti patentové ochrany lze 

předpokládat rozumné obchodní úsilí od inovativního vlastníka patentu.  

Je třeba jej očekávat i od ostatních obchodních partnerů, otázkou je, jakou míru 

přiměřeného úsilí lze očekávat od ostatních zúčastněných stran včetně národních autorit 

a soudů včetně rozhodčích institucí.  

Nebylo by dle autora této práce chybou, jestliže by při řešení problematiky 

mezinárodního obchodu s léčivy byl případně zdůrazňován i určitý apel; v tomto 

případě kladený důraz na rozvoj korektních vztahů mezi jednotlivými zájmovými 

skupinami („stakeholders“) obchodu s léčivy.  

Korektní rozvoj diagonálních vztahů by totiž mohl splnit očekávání všech 

zúčastněných stran – obchodníků s reálnou vyhlídkou rozumného zisku z předmětu 

podnikání, jednotlivých států a jejich agentur v míře naplňování společenské poptávky, 

a v prvé řadě rozvoji šancí pacientů na úspěšnou diagnostiku a léčbu. 

Jak bude z následujícího textu zřejmé, zejména v oblasti zkoumání mezivládních 

dohod, jde o oblast, v níž není rozvoj spolupráce myslitelný bez alespoň základní míry 

důvěry mezi smluvními stranami, aniž by muselo být v hodnocení tohoto aspektu 

sklouzáváno k patosu, protože již samotná skutečnost, že výzkum je náročný finančně a 

mnohdy i obecně eticky (jako limitující faktory výzkumu), nabádá všechny strany 

k určitému principu předběžné opatrnosti.  

Jak bude však patrno z rozboru v této práci stran smluvní úpravy mezi 

Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou, nesmí být obě strany limitovány nad 

míru únosnou stran takových protektivních opatření, která by mezinárodní obchod 

s léčivy zpomalovala či dokonce nedůvodně blokovala (přičemž zrovna v tomto případě 

se obě strany dle proklamace snaží preventivně této situaci předcházet). 
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1. Vymezení předmětu studia 

S ohledem na dynamický rozvoj problematiky je řada úvah v této práci vedena i 

de lege ferenda, a to i s tím, že množiny jednotlivých témat se navzájem prolínají, 

například oblast léčiv na vzácná onemocnění, léčiva pro pediatrickou populaci, obecně 

inovativní léčiva a podobně. 

 I z českého pohledu je vhodné sledovat i proklamativní prohlášení uváděná v 

preambulích legislativních aktů i obecně proklamacích nelegislativních aktů Evropské 

unie (či Evropského společenství, bude vždy dodržována terminologie dle časových 

okolností vzniku příslušného dokumentu), i z uzavřených mezivládních dohod, protože 

z tohoto zkoumání lze zpětně rekonstruovat genezi současné legislativy ovlivňují realitu 

tohoto obchodu i ovlivnění dalších mezivládních dohod v tomto odvětví, protože v těch 

je na tyto předpisy, byť ne zcela adresně výčtem, odkazováno.  

Při postupu de lege ferenda je v práci zvolena ke studiu i analýza preambule 

řady legislativních i nelegislativních aktů Evropské unie (EU) a to i v případě 

jednotlivých směrnic, které například doplňují či pozměňují jednu z klíčových směrnic, 

tedy Směrnici 2001/83/ES.9 

Spotřeba léčivých přípravků se může razantně změnit na základě náhlých změn 

v celém paradigmatu nebo i jen některých částí doporučených postupů v diagnostice a 

léčebné péči, zohledňujících ve vyspělých zemích medicínu založenou na důkazech, 

která nicméně v nejvyšší třídě důkazů uznává poznatky založené na dvojitě zaslepených 

randomizovaných klinických studiích, nicméně ve své hierarchii důkazů mají své místo, 

byť v nižších třídách, i určité konsenzy skupin odborníků, v určitých případech ale i 

názory jednotlivců, kteří jsou ve svém oboru uznávanými autoritami. Je ale „nutné 

uvědomit si meze účinnosti jakýchkoliv pravidel pro regulaci činnosti, která je současně 

vědou, uměním i pohybem v neznámu…“.10 

Právě při rozhodování o dalším postupu při diagnóze a léčbě je potřeba zařazení 

i těch tvrzení, která odpovídající důkazům nižší třídy; mohou být podstatné u 

komplikovaných a komplexních případů, případně i velmi vzácných onemocnění, kdy 

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

Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků Úř. věst. L 311, 28.11.2001 

10 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011. 211 s. ISBN 978-80-7357-643-1, str. 18, ale autor zachází ještě dále, 

cituji: „…Medicína není exaktní vědou a stav našeho poznání nám neumožňuje dohlédnout do všech 

konců…“ 
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nelze na jednotlivý konkrétní případ využít výsledky rozsáhlých studií, protože již 

samotný počet pacientů v omezené populaci jednoho státu na území Evropy může být 

pro statistické účely příliš nízký. Ovšem v případě koordinace mezi více státy, potažmo 

celé EU, může být provedení důkazů vyšší třídy za určitých podmínek reálnou 

záležitostí, což pak může mít dopad na přesnější rozhodování v klinické praxi. 

K tomu lze využít jednak projektů prosazovaných na úrovni EU v rámci 

mezivládní spolupráce s grantovou podporou směrem k výzkumným organizacím, ale 

jak bude dále uvedeno, i nabídnutí spolupráce v rámci projektů s účastí veřejného i 

soukromého sektoru. 

Za shora uvedených podmínek se může lišit distribuce léčivého přípravku i z 

důvodů určitých tradic na jednotlivých kontinentech i v jednotlivých zemích, například 

v rámci EU.  

V tomto směru mohou sehrát svou roli i aktivity jednotlivých farmaceutických 

společností sponzorujících některé studie s využitím potenciálu právě medicínských 

autorit.  

Charakter nejen vývoje, ale i samotné výroby léčivých přípravků pak může 

ovlivňovat obchod s léčivými přípravky a i vyvolávat spory vyplývající z absence 

alternativ těchto mezinárodních zbožových dohod, když je stát, který na jedné straně o 

dodávky léčiva má zájem, na druhé straně ale klade podmínky dodávek těchto léků 

například takové, že podstatná část má být vyrobena v provozech lokalizovaných v 

tomto státě (obdobná problematika bude uvedena na příkladu EU a Turecka), přitom je 

nutno mít na paměti, že proces výroby je krom předpokládané sofistikovanosti i 

komplexní v tom smyslu, že je nelze odděleně jednoduše v cílové zemi kompletovat 

jako stroje, nebo rafinovat jako ropu.  

Takový požadavek je za určitých okolností způsobilý vyvolat investiční spor 

před ad hoc rozhodčím tribunálem mezi farmaceutickou společností a příslušným 

státem, ale i spor mezi členy Světové obchodní organizace (WTO). 

V takovém případě hodnotíme i samotné odkazy na farmaceutický průmysl v 

těchto dohodách, s ohledem na značnou ochranářskou míru legislativy EU, která musí 

zohledňovat jednotlivé národní zájmy členských států, jejichž přístup k některým 

léčivům může být paradoxně omezený právě kvůli ochraně paradigmatu volného trhu 

mezi jednotlivými členskými státy Evropského hospodářského prostoru (EHP), a to v 

důsledku kolize ekonomických limitů v míře úhrady za jednotlivá léčiva a současné 

liberalizaci trhu s léčivy po vstupu těchto zemí do EU, když nebyla věnována 
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dostatečná pozornost ve věci možnosti udělení alespoň přechodných výjimek v omezení 

volného pohybu zboží ve smyslu paralelního obchodu, ačkoliv by nemusela tolik 

diskutovaná a akcentovaná záležitost paralelního obchodu s léčivy v rámci EU být tak 

dominujícím aspektem v příčině nedostatku jednotlivých léčiv na trhu, jak by se mohlo 

jevit.  

Prosazování zájmů jednotlivých států je sice legitimní, nicméně je třeba dbát na 

vyvážení zájmů všech „stakeholders“. 

V tomto smyslu lze i registrovat v praxi prohlášení i v ČR ze strany ústředního 

regulačního orgánu vyjadřující alespoň tezi, že paralelní obchod není jedinou na prvý 

pohled negativní veličinou ovlivňující dostupnost léku na trhu, a to připouštěním 

možnosti nedostatku léčiva i „…celou řadou faktorů, například výpadky ve výrobě, 

nutností stahovat z trhu šarže, u kterých se objevila závada v jakosti a podobně…“11 

Nelze se ovšem uzamknout pouze v rámci aktuálního paradigmatu, které ani 

nemusí být stanovené pouze aktuálním poznáním právní vědy, protože na diskuzi o věci 

může mít podíl míra přístupu k médiím jednotlivých „stakeholders“, na druhé straně 

nemusí být dostatek odborníků v oblasti práva, kteří by se této oblasti věnovali natolik, 

že by aktuálně posuzovali různé situace, které jsou jednotlivými „stakeholders“ 

vytvářeny nebo dále diskutovány.  

To může být i případ akcentace problematiky „paralelního obchodu“ a způsob, 

jakým je na něj nahlíženo.  

Zřejmě bude v dílčích aspektech této oblasti potřeba spolupráce odborníků 

z právnické, ekonomické, farmaceutické a lékařské vědy, aby bylo možné nadále 

efektivně vyhledávat problematické body mezinárodního obchodu s léčivy a také 

nacházet jejich řešení, tedy alespoň za předpokladu, že by byla obecně vůle tento 

obchod rozvíjet, protože jde nejen o oblast zajištění pravidelných a dostatečných dávek 

léčiv, ale i příležitost, jak rozvinout celý farmaceutický průmysl - například i v ČR, 

                                                 
11 Tisková zpráva MZ ČR ze dne 7. 8. 2018, „MZ ČR: problémy s nedostupností léků nebudou, 

zajistí to připravovaná novela zákona“, pro úplnost je nad rámec zdejšího výkladu možné doplnit z oblasti 

správně-právní odkaz i na inspiraci ze slovenského „zákona o liekoch“, když v tiskové zprávě je pak mj. 

uváděn výrok ministra zdravotnictví ČR, cituji: „…Inspirovali jsme se slovenským modelem 

emergentního zásobování, kdy je povinnost nikoli na distributorech, ale přímo na výrobcích, kteří musí 

zajistit, že bude pacientovi s platným receptem lék dodán, ať již si ho bude chtít vyzvednout v jakékoliv 

lékárně v ČR…“ [online] [16. 5. 2019]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mz-crproblemy-

s%C2%A0nedostupnosti-leku-nebudouzajisti-to-pripravovana-novela-zak_15864_3801_1.html 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mz-crproblemy-s%C2%A0nedostupnosti-leku-nebudouzajisti-to-pripravovana-novela-zak_15864_3801_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mz-crproblemy-s%C2%A0nedostupnosti-leku-nebudouzajisti-to-pripravovana-novela-zak_15864_3801_1.html
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která disponuje vědeckým zázemím v podobě specializované farmaceutické fakulty a 

není důvod se domnívat, že by zde nebyl potenciál k růstu farmaceutického průmyslu 

včetně jeho inovativní složky.12  

Nakolik tento potenciál bude využit, je záležitostí nejen odpovědných ústředních 

orgánů státní správy (a samosprávy) či například grantových agentur ale i legislativních 

opatření, která jsou přijímána na úrovni EU i ČR.  

V tomto ohledu je v této práci v kapitole „Dodatková ochranná osvědčení“ 

uveden příklad posuzování směrnice Parlamentním institutem pro účely dalšího 

posouzení plánovaných legislativních změn práva EU v této oblasti Poslaneckou 

sněmovnou ČR; iniciativní přístup v tomto ohledu je nutno ocenit.  

Jde také o potřebu efektivně vyvažovat pohled jednotlivých zemí s různě 

diverzifikovaným farmaceutickým průmyslem s různým poměrem inovativního 

farmaceutického průmyslu a farmaceutických společností produkujících generické 

léčivé přípravky; nelze pak při složitosti trhu vyloučit ani vliv na dostupnost léčivých 

přípravků na jednotlivých trzích zemí Evropské unie. 

Současné paradigma mezinárodních dohod směřuje k široké aplikaci doložky 

nejvyšších výhod, na nichž je postavena i dohoda TRIPS,13 vůči různým zahraničním 

obchodníkům a národního zacházení s poměřováním podmínek pro zahraniční i domácí 

podnikatele.  

Obecným zásadám systému WTO se musí podřídit všichni její členové, ovšem 

obchod s léčivy vyžaduje specifičtější úpravu pro řadu zvláštních aspektů, které má tato 

práce ambici hledat, nacházet a hodnotit.  

Oblast obchodu s léčivy, a to je třeba zdůraznit již v úvodu, nelze v jistém 

smyslu označit za oblast obchodu s běžným zboží do té míry, pokud hodnotíme tuto 

oblast z pohledu požadavků na bezpečí a kvalitu výsledného produktu a určitou 

specifičnost léčiva (byť se stejnou účinnou látkou) od každého jednoho výrobce (různé 

pomocné látky, odlišné technologie výroby apod.). 

                                                 
12 ŠTĚRBOVÁ, Ludmila a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2013. 364 s. Expert. ISBN 978-80-247-4694-4, str. 275, cituji: „…Je pravdou, že se ČR postupem 

času velmi silně a úzce specializovala na několik málo skupin, zatímco ostatní (kupříkladu chemické 

výrobky, farmaceutické výrobky…) byly relativně upozaděny…“ 

13  The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, česky Dohoda o 

obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, spravovaná Světovou obchodní organizací 

https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/mez_smlouvy/trips_cze/TRIPS_CZE.pdf
https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/mez_smlouvy/trips_cze/TRIPS_CZE.pdf
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Protože se jednotlivé aspekty mezinárodního obchodu s léčivy vzájemně 

prolínají, bylo vždy třeba zvážit, do které kapitoly zkoumanou problematiku v rámci 

zachování určité koherence textu umístit, a to s případným odkazem na další části této 

práce.  

Uvedeny jsou v zásadě ty dokumenty, předpisy a dohody, které umožňují 

komplexní výklad ke zkoumané problematice této práce. Snahou předkládaného textu je 

i provázanost jednotlivých dílčích analyzovaných aspektů. 

Legislativa EU je výsledkem konsenzu mnoha národních právních řádů. 

Uzavírání mezivládních dohod ve formátu EU – třetí země mezinárodní obchod 

zjednodušuje, když existuje možnost jednotlivých členů EU přistupovat k určitým 

článkům těchto mezinárodních dohod formou výhrady, navzdory Lisabonské smlouvě.  

Ve vztahu k výzvám moderní medicíny a farmaceutického průmyslu je přitom 

koordinovaná akce přínosná a zjednodušuje i vyjednávání se třetími zeměmi, navíc trh 

EU jako celku je pro zahraniční investory prestižní.  

Jinak je tomu ovšem u jednotlivých národních trhů, kdy některé z nich poskytují 

relativně nižší úhradu za léčivo a tím se vystavují riziku nedodání léčiva na příslušný 

národní trh. 

Je pak na další praxi výrobců a obchodníků s léčivy na jedné straně a 

jednotlivými zeměmi na straně druhé, jak využívají poznatky z dosavadní praxe 

mezinárodního obchodu s léčivy k jeho dalšímu rozvoji a především k zajištění 

pravidelných a dostatečných dávek příslušných léčiv pro své obyvatelstvo.  

Přirozeně mohou existovat i další motivační prvky, které napomáhají spolupráci 

mezi veřejným a soukromým sektorem a tedy i rozvoji příslušné legislativy.  

Mohou tím být například společné zájmy o dosažení dobrého hospodářského 

výsledku z výroby a obchodování daného léčiva, zvláště pokud je výrobní podnik na 

území daného státu, či dokonce může mít podnik v této zemi sídlo.  

 

1.1. Cíle práce 

Mezi účely předložené práce patří zkoumání vzájemné provázanosti předpisů a 

mezinárodních smluv, stanovisek, ale i proklamativních dokumentů mezivládních 

organizací, která do „lex mercatoria“ v konečném důsledku zasahují, provázanost 

jednotlivých zkoumaných témat a vzájemné v zásadě oboustranné odkazy mezi těmito 

tématy. 
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Ve vztahu k mezinárodnímu obchodu s léčivy je třeba s ohledem na uplatňovaný 

princip subsidiarity poměřovat vztah ČR k mezinárodnímu obchodu s humánními léčivy 

i optikou EU. Demonstrativními výčty je poukazováno na reálné možnosti a přístupy k 

obchodním dohodám vůči třetím zemím. 

Zkoumání problému má ale demonstrovat i přínos obchodního práva k řešení 

mnohdy závažné veřejnoprávní problematiky, když například WHO, WIPO ale i 

WTO14 společně tento přínos akcentují v oblasti antimikrobiální rezistence.  

Způsob, jakým je mezinárodní obchod s léčivy regulován, přitom dokládá, že 

tato oblast práva má ambici naplňovat i obecnou definici práva, která hovoří o 

multidimenzionálním fenoménu.15 K tomu nutno přičíst okolnost neostrých hranic mezi 

jednotlivými odvětvími. Vždyť „samotná hranice obchodního práva vymezující jej vůči 

jiným disciplínám soukromého práva nejsou ostré a nejsou identické s hranicemi 

působnosti soukromoprávních kodexů…“16 

Tato práce zohledňuje i rozvoj dvoustranných i mnohostranných vztahů na 

problematiku přijímání mezinárodních dohod majících vliv na mezinárodní obchod s 

léčivy.  

Negativně místy vymezuje i případy, které do oblasti úpravy mezinárodního 

obchodního styku nespadají.  

Proto je třeba zkoumat maximálním úsilím ty oblasti, které jsou v rámci 

zavedené legislativy i uzavřených dohod a smluv opakovaně zmíněny a uvedené 

dokumenty na jejich problematiku navzájem odkazují, protože tím je nejvíce 

akcentována jejich důležitost. 

Vzájemně provázaným uváděním řady předpisů majících na mezinárodní 

obchod s léčivy lze ve vedlejším efektu sledovat přímý dopad i komplexnost a rozsah 

problematiky. Přitom však řada mezinárodních dohod, jak je běžné, dosud nebyla všemi 

                                                 
14 WHO – World Health Organization (Světová zdravotnická organizace), WIPO -World 

Intellectual Property Organization (Světová organizace duševního vlastnictví), WTO – World Trade 

Organization (Světová obchodní organizace) 

15 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Vyd. 6. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. 310 s. ISBN 978-80-7380-454-1, str. 21, cituji: „Pojem „právo“ nelze snadno popsat či definovat. 

Jedná se o multidimenzionální fenomén, který musí být zkoumán ve více rovinách, resp. aspektech. Nelze 

jej tedy vymezit jednoduchou definicí, jde o polysémní (vícevýznamový) výraz. Proto žádná z definicí, 

kterých najdeme v odborné literatuře řadu, není výstižná, protože odráží jen určitou jeho dimenzi.“  

16 ČERNÁ, Stanislava a kol. Podnikatel a jeho právní vztahy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, 2013. 156 s. Scripta iuridica; no. 13. ISBN 978-80-87146-76-7, str. 10 
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smluvními stranami, respektive jejich členskými státy, plně ratifikována, a současně se 

již mezitím celé odvětví rozvíjí bez nadsázky dále živelně. 

Určitým výstupem tedy má být i zhodnocení hypotézy, že rozvoj diagonálních 

vztahů mezi státem a zahraničním výrobcem léků má potenciál zlepšit dostupnost léčiva 

dodávaného na území České republiky. V domácí literatuře pro tuto oblast neexistuje 

dostatek výzkumných prací. 

Je třeba vedle zhodnocení užívané definice diagonálního vztahu jako takového 

vymezit rozsah škály norem, které přímo ovlivňují mezinárodní obchod s léčivy.  

Protože by mohla být tendence definovat jako klíčový problém nedostupnost 

léčiv na domácím trhu díky problematice tzv. paralelního obchodu, je vhodné na 

tomtomístě posoudit i tento jev, nicméně ve vztahu ke zde zkoumaným problematickým 

bodům. S ohledem na posuzovaný vliv diagonálních vztahů na dostupnost léčiv na 

vnitrostátním trhu autor jako dílčí téma v této práci eviduje i případné zvláštnosti v 

postavení národních lékových autorit (to je patrné v oblasti mezivládních dohod, kde 

jsou ve výčtech příslušných ústředních orgánů ve výčtu uváděny národní autority, které 

mají odpovědnost za dodržování mezivládní dohody ve své působnosti. 

Její podrobná analýza by však spadala do oblasti vnitrostátního správního 

práva), která by mohla být základem pro další vyjednávací pozice mezi státem a 

výrobcem či distributorem léčiva.  

Ačkoliv je již z názvu zřetelná závažnost problematiky (oblast obchodu s léčivy 

bude dle autora této práce patřit mezi zásadní oblasti mezinárodního obchodu), je v této 

práci řešen i rozsah problematiky.  

Rozsáhlost samotné oblasti obchodu s léčivy by z této práce měla být patrná. Je 

třeba najít příklad ve vhodné kategorii léčiv, který by symbolizoval nastupující 

technologie a obecně rozvoj lékařské vědy a farmakologie a současně by demonstroval 

zásadní aktuální problémy, kterými je mezinárodní společenství vystaveno.  

Tato práce týkající se obchodu s léčivy na mezinárodním trhu se 

v prezentovaných zájmech se má dotýkat především aktuálně nejožehavějších témat, 

zahrnujících i udržení rozvoje nových léčiv, jejich výroba, návratnost investic pro účely 

dalšího investování finančních prostředků do dalších léčiv.  

Sdělení obecných skutečností, které mohou být součástí obecného povědomí, a 

které případně nemusí být dále dokazována, jsou v textu uvedena pro uvedení do 

kontextu, případně je uveden odkaz.  
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Zkoumání jednotlivých vymezených oblastí této práce může poskytnout i 

podněty k dalšímu studiu mezinárodního obchodu s léčivy v závislosti na vývoji tohoto 

odvětví. 

Z textu by měla dále vyplynout představa o aktuální míře komplexnosti úpravy 

pravidel obchodního styku v oblasti mezinárodního obchodu s léčivy, se stanovením 

problematických bodů, které negativně obchod ovlivňují. 

 

1.2. Metody zpracování 

S ohledem na dynamický rozvoj problematiky je řada úvah v této práci vedena i 

de lege ferenda, a to i s tím, že množiny jednotlivých témat se navzájem prolínají, 

například oblast léčiv na vzácná onemocnění, léčiva pro pediatrickou populaci, či 

obecně inovativní léčiva. 

Při postupu de lege ferenda je v práci zvolena ke studiu i analýza preambule 

řady legislativních i nelegislativních aktů Evropské unie a to i v případě jednotlivých 

směrnic, které například doplňují či pozměňují jednu z klíčových směrnic, tedy 

Směrnici 2001/83/ES.  

Metoda práce je tedy částečně deskriptivní, ale v zásadě pro účely zkoumaných 

problematických bodů (místy je také zvolena ad hoc komparace mezi právem EU a cíly 

dosaženými v rámci mezivládních dohod) které si autor vymezil, a které průběžně 

nacházel. 

Protože se jednotlivé aspekty mezinárodního obchodu s léčivy vzájemně 

prolínají, bylo vždy třeba zvážit, do které kapitoly zkoumanou problematiku v rámci 

zachování určité koherence textu umístit, a to s případným odkazem na další části této 

práce.  

Uvedeny jsou v zásadě ty dokumenty, předpisy a dohody, které umožňují 

komplexní výklad ke zkoumané problematice této práce. Snahou předkládaného textu je 

poukázat i na provázanost jednotlivých dílčích analyzovaných aspektů. 

S ohledem na skutečnost, že EU patří mezi největší světové obchodní partnery s 

významným podílem inovativního podílu s rozvinutou obchodní legislativou, je v těchto 

mezinárodních obchodních dohodách odkazováno na její předpisy. 

V tomto ohledu je vhodné sledovat pro potřeby konkrétních sporů pro futuro 

paralelně časové okolnosti přijímaných správních předpisů a uzavíraných mezivládních 

dohod z hlediska jejich možného následného teleologického výkladu při řešení sporů ať 

již v klasických soudních sporech, či v rámci rozhodčích řízení. 
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Jednotlivé oblasti problematiky trhu s léčivy jsou v následujícím textu 

podrobeny kritice v zásadě ke zkoumané otázce, nikoliv v obecném výkladu těchto 

jednotlivých okruhů. 

Současně je výběr omezen tak, aby se výsledky zkoumání potenciálně nejlépe 

uplatnily právě v níže uvedených oblastech.  

Autor je si současně vědom, že množství aspektů dané problematiky je rozsáhlé. 

A je problematické, zda je lze beze zbytku vyčerpat s ohledem na dynamický rozvoj 

oblasti, na který je právní úprava vázána.  

 Snaží se tedy zahrnout zásadní aspekty problematiky, ačkoliv je zřejmé, že 

pojem „zásadní“ je v kontextu značně subjektivní. Přesto se autor s ohledem na cíle této 

práce (viz kapitola 1.1) vyhýbá pojmu „vybrané kapitoly“.  

Vedle praktických aspektů je obtížné vyhnout se obecně teoreticko-právní 

úvaze, téma práce je zúženo specializací obchodu s konkrétním druhem produktu a 

snaží se jej i vymezit vůči obecné právní teorii, když podrobuje zkoumání i samotnou 

definici vztahu, který autor v rámci výzkumu považuje za zásadní pro celou oblast 

mezinárodního obchodu s léčivy. 

Zkoumaná oblast je totiž zatížena činností jednotlivých aktérů mezinárodního 

obchodu s léčivy, když je současně přes drobnohled lékových agentur zahalena a 

s ohledem na citlivost obchodu prosta do značné míry „insider“ informací. Metoda 

práce je tedy i analytická, a to s prvky heuristické funkce interpretace práva. 

Je nutno pamatovat i na určité meze, kdy i přes skutečnost, že autor může při 

úvahách využít například zkušenosti z praxe ve zdravotnictví samotném (u „lůžka 

pacienta“), tak bez „insider“ pohledu výrobců přitom nelze vždy beze zbytku a 

jednoznačně posoudit, do jaké míry a jakým způsobem je otázka mezinárodního 

obchodu s léčivy vždy řešena v konkrétních případech v různých režimech utajení a 

důvěrnosti ze strany ústředních orgánů veřejné správy, a to včetně národní autority 

kontrolující obchod s léčivy (což ale opět spadá do oblasti vnitrostátního správního 

práva; to je třeba odlišit od dalších aspektů, které jsou řešeny v této práci). 

Součástí této práce jsou, v rámci výkladu, obecně relevantní a pokud možno 

recentní demonstrativní příklady. Při dynamice celého systému obchodu s léčivy, který 

je nadto významně ovlivněn stále novými a novými způsoby hledání účinných léků, je 

jistě obtížné i pro právní vědu pružně reagovat svými komentáři, zvláště za situace 

dynamického rozvoje i v legislativní oblasti, jak bude dále patrno. 

Ve vztahu ke zkoumané problematice nejde přitom jen o konstatování 
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skutečností, které jsou již známy. Přínosem může být i uvedení různých dějů do 

souvislostí; pak je na dalším zkoumání, co je kauzalitou a co „pouhou“ korelací. 

Stranou práce jsou ponechány rozbory vedlejších efektů spolupráce na 

farmaceutickém výzkumu. Spolupráce na tomto poli, obecně na poli zdravotnického 

výzkumu, má jistě současně potenciál utužovat vztahy zúčastněných stran a má tedy i 

potenciál dosažení vzájemného porozumění. 
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2. Definice léčivého přípravku, definice výrobce 

Definici pojmu léčivého přípravku sice lze nalézt ve čl. 1 odst. 2 směrnice 

2001/83/ES, když je jím označována jakákoliv látka či kombinace látek určených 

k léčení nebo předcházení nemocí u lidí, a to s tím, že pojem zahrnuje látky ke 

stanovení lékařské diagnozy (nadto s doplněním, že to mohou být i látky k podání lidem 

„za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí u lidí“), nicméně jak 

bude v textu dále patrno, v celé šíři právních předpisů Evropské unie i potřeb 

mezinárodního obchodu si nelze vystačit pouze s touto definicí bez dalšího rozboru, a to 

například pro určité ad hoc situace, které jsou předmětem konsenzu jednotlivých 

mezivládních dohod, které určují i šíři obchodovaných produktů, když některé kategorie 

jsou z obchodu vyloučeny, u jiných je nejdříve dohodnuta doba k navození vzájemné 

důvěry. Dokonce i některé předpisy EU volně přecházejí mezi jednotlivými kategoriemi 

léčivých přípravků, až se může stírat hranice jednotlivých druhů produktů, například 

s oblastí zdravotnických prostředků. Proto je podstatné, že jde o látku či kombinaci 

látek, a proto je důležité vymezit je mimo tento rámec ještě účelem užití této látky. 

Česká legislativa se drží uvedeného schématu definice, a v zásadě z něj nijak 

nevybočuje, v ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění 

pozdějších předpisů, když uvádí, že se léčivým přípravkem rozumí, cituji: „látka nebo 

kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v 

případě onemocnění… nebo látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo 

podat lidem …, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí 

prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo 

za účelem stanovení lékařské diagnózy“.  

Definice z pohledu českého práva je pak dále konkretizována v odst. 2, a to i 

odkazem na Úmluvu pro vypracování Evropského lékopisu a Protokolu k Úmluvě pro 

vypracování Evropského lékopisu. 

Definice výrobce není dle směrnice 2003/94/ES17 striktně formulována, ve čl. 2 

odst. 3, této směrnice, je v odkazu na ustanovení čl. 40 odst. 1 a 3 směrnice 2001/83/ES 

výrobce definován jako osoba vykonávající činnosti, pro které je vyžadováno povolení 

dle těchto ustanovení, tedy k výrobě léčivých přípravků, i těch, které jsou určeny na 

                                                 
17 Směrnice Komise 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro 

správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Úř. věst. L 

262, 14. 10. 2003) 
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vývoz, přičemž tato ustanovení se týkají i dovozu do členského státu. K tomu musí 

získat žadatel povolení uvedené i v ustanovení čl. 41 této směrnice, ačkoliv není při 

určování definice přímo zmíněna, dále povolení dle čl. 13 odst. 1 Směrnice 

2001/20/ES.18 

V rámci legislativy České republiky (mimo nad rámec zdejšího výkladu, do 

oblasti vnitrostátního správního práva), lze zmínit, že konkrétně v zásadním právním 

předpisu, tedy v uvedeném zákoně o léčivech, také není definice výrobce vzhledem 

k okolnostem striktně definována; v zákoně o léčivech je však pojem výrobce užíván, 

zmínkou je třeba poukázat s ohledem na zaměření této práce na ustanovení § 62 tohoto 

zákona, avšak ve vyhlášce č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, je pro účely této 

vyhlášky za výrobce označena „osoba vykonávající činnosti, pro které je vyžadováno 

povolení podle § 57 odst. 1 nebo § 62 zákona o léčivech“.  

Toto ustanovení mimochodem upravuje režim výroby a dovozu léčivých 

přípravků ze třetích zemí. Poukazuje na oprávněné osoby k výrobě, a to včetně výroby 

za účelem vývozu, přičemž povolení k výrobě se vyžaduje i pro dovoz léčivých 

přípravků ze třetích zemí se splněním dalších podmínek, jako je doklad o kontrolách 

jakosti „v souladu s registrační dokumentací“ pro každou šarži léčivého přípravku; 

obecně se pro dovoz obdobně užívají ustanovení tohoto zákona.  

Povolení k výrobě je upraveno ust. § 62 odst. 2, tohoto zákona, a je třeba při 

úplné, ale i dílčí výrobě či jakýchkoliv výrobních postupech, včetně přebalování, balení 

nebo úpravy balení.  

Stran působnosti této normy je uvedeno, že povolení k výrobě není požadováno 

tam, kde je balení léčivého přípravku přebalováno, upravovány, nebo „pokud jsou tyto 

činnosti prováděny za podmínek stanovených tímto zákonem v lékárně nebo na dalších 

pracovištích, kde lze léčivé přípravky připravovat podle § 79 odst. 2.“, což je pracoviště 

lékárny, pracoviště nukleární medicíny využívající radiofarmaka či pracoviště 

imunologické či mikrobiologické poskytovatele zdravotních služeb, eventuálně 

poskytovatele zdravotních služeb, který se zabývá humánní autogenní vakcínou. 

                                                 
18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování 

právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při 

provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 121, 1. 5. 2001) 
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Zajímavá je diskuze v bodě 7 preambule Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/27/ES19, když tento předpis měnil definici léčivého přípravku. 

Je diskutováno zohlednění vzniku nových terapií, což mimochodem odpovídá 

dalším okolnostem a jejich potřebám uvedeným v této práci v souvislosti s relativně 

dynamickým rozvojem odvětví. Komentován je i rostoucí počet tzv. hraničních 

přípravků mezi léčivy a dalšími odvětvími, čemuž by měla být uzpůsobena i definice 

léčivého přípravku jako takového, a to k vyloučení jakýchkoliv pochybností ohledně 

použitelných právních předpisů, což je na jednu stranu líbivý cíl, ale v zásadě, jak 

zkušenosti ukazují, jsou tyto definice u některých právních předpisů i tak opakovány, či 

dokonce upravovány za účelem aplikace toho či jiného předpisu, takže je nakonec tato 

problematika diskutována i v této práci v kapitole 5.7 a v kapitole 7, kdy je zdůrazněna 

dle autora této práce určitá nejednotnost a nepřehlednost terminologie. 

Definice léčivého přípravku se však mimo systém práva Evropské unie uvádí 

například u mezivládních dohod výslovně ad hoc i s uvedením taxativního výčtu látek, 

kterých se výčet dotýká, jak bude patrno z kapitoly o bilaterální spolupráci se třetími 

zeměmi.  

Definice léčivého přípravku může být spojena s výčtem jednotlivých kategorií 

léčiv s ohledem na preference smluvních stran k realizaci obchodu mezi nimi, například 

i s ohledem na míru vzájemně navozené důvěry. 

V řadě případů je totiž potřeba postupovat „ad hoc“ dle míry vývoje národní 

legislativy v jednotlivých smluvních zemích. I tak lze případně uplatnit u jednotlivých 

zemí v rámci mezinárodní dohody výhradu, a to například vůči způsobu prodeje daného 

léčivého přípravku, například maloobchodní, či velkoobchodní prodej, a to opět 

s ohledem na definici léčivého přípravku uvedené v rámci uzavřené mezinárodní 

dohody. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění 

směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 136, 

30. 4. 2004) 
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3. Diagonální vztahy 

Hledáním významu a pochopení funkce diagonálního vztahu v oblasti obchodu s 

léčivy či dokonce v oblasti celé medicíny je možné zkoumat v opodstatnění množstvím 

zainteresovaných stran i náročností témat a kladenými nároky na jednotlivé profese na 

jedné straně a mnohdy vypjaté životní situace na straně druhé, zahrnující přitom 

pacienty s různě složitými a závažnými diagnozami.  

Tyto okolnosti je třeba reflektovat v rámci příjímání nové legislativy i uzavírání 

nových mezivládních dohod či vytváření projektů s účastí veřejného i soukromého 

sektoru.  

Vytváření specializovaných projektů zohledňujících jednotlivé oblasti 

mezinárodního obchodu s léčivy s příslušnými riziky by totiž mohlo ulehčit situaci 

v rámci jejího dynamického rozvoje.  

V rámci EU tedy vznikají projekty podporující rozvoj výzkumu v oblasti 

inovativních léčiv, rozvíjí se oblast podpory výzkumu léčiv na vzácná onemocnění a 

podobně.  

K rozvoji těchto oblastí, jak bude dále probíráno, je třeba se zabývat obecně 

spoluprací veřejného a soukromého sektoru, je třeba i rozvíjet možnosti další spolupráce 

poté, co je takové léčivo vyvinuto, a to i se zajištěním odbytu takového léku za 

přiměřenou cenu. 

Na druhé straně jsou tedy intuitivně kladeny i vysoké nároky na organizaci 

zdravotních služeb a jejich adekvátního zajištění. 

Jednotlivé národní autority v oblasti organizace zdravotních služeb jsou 

postaveny před komplexní úkol, jehož jednotlivé aspekty se neustále mění, a přitom je 

tato oblast považována za jeden ze základních pilířů podstatných pro fungování 

společnosti.  

Míra zajištění zdravotních služeb a jejich úhrada je i předmětem politického boje 

na jedné straně a ekonomických možností státu na straně druhé.  

Jak by mělo být z textu této práce ve výsledku patrno, tento boj se odehrává na 

mnoha úrovních, když diagonální vztah za určitých podmínek hraje také významnou 

roli ve výsledcích těchto střetů.  

Jde totiž nejen o střet mezi jednotlivými výrobci například generických léčiv, ale 

i o nastavení patentové ochrany či podobných nástrojů se stejnými výslednými účinky.  
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Nemusí jít přitom o střet přímý, například v mezinárodní arbitráži, může jít i o 

odlišnou preferenci a podporu jednotlivých průmyslových odvětví a také různou mírou 

podpory inovativního průmyslu.  

Také záleží na tom, v jakém stádiu vývoje celého odvětví na daném území je 

příslušné odvětví podporováno jednak veřejnými zdroji, jednak nastavením právní 

úpravy.  

Může se tak například stát, že na určitém území je podporován inovativní 

průmysl včetně prodloužení účinků patentových práv ve smyslu použití nástrojů 

s ekvivalentním účinkem, a to dodatkovými ochrannými osvědčeními, o kterých bude 

řeč v samostatné podkapitole. 

Problém ale nastane v případě výrobců generických léčiv a jejich 

konkurenceschopnost vůči výrobcům generických léčiv usazených mimo tento trh, a to 

v zemích, kde je nastavena odlišná, nižší, míra ochrany inovativního průmyslu. 

Postavení ČR v rámci evropských integračních procesů do věci zásadně zasahuje 

tím, že již samotný vnitřní konflikt mezi ekonomickými možnosti státu ale i množstvím 

lidských kapacit a na druhé straně individuálním očekáváním pacientů i celé 

společnosti, je doplněn dalšími problematickými styčnými body ve vztahu k evropským 

partnerům.  

Tímto vnitřním konfliktem ale také trpí EU jako celek a do určité míry se tímto 

aspektem musí zabývat každý členský stát a v zásadě ji řeší všechny státy světa, pokud 

v rámci jejich právního řádu je pamatováno na snahu o rozvoj zdravotnických služeb 

obecně, se kterými je oblast produkce a obchodu s léčivy nerozlučně spjata.  

Akcent na jednotlivce je také podstatný, protože bude hovořeno také 

problematice léčivých přípravků na vzácná onemocnění, nicméně i člověka s běžným 

onemocněním může dostihnout nestabilita trhu s léčivem, které je dodáváno pro značné 

množství pacientů a při omezené dodávce tak může nastat relativní nedostatek.  

Stejně tak, vzhledem k individuální povaze každého jednotlivého organismu, 

může dojít k individuální nežádoucí reakci na daný léčivý přípravek, a potom může být 

situace pacienta skličující, jestliže má jeho lékař omezené „argumentárium“ a nemá 

v řešení nastalé situace mezi ostatními léčivými přípravky rozumný výběr.  

Jsou případy, kdy je nutno se takové situaci přizpůsobit, ale je obtížně 

akceptovatelné se takové situaci déle přizpůsobovat, jestliže existují pro pacienta i 

lékaře ekonomicky rozumné způsoby řešení situace, které však nejsou někdy dostupné, 

jestliže léčivo, ať již z různých důvodů, na daný konkrétní trh dodáváno není.  
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Situace je o to složitější v těch případech, kdy je otázka dostupnosti léčiv na trhu 

otázkou dosti poznamenanou ekonomickou rozvahou ústředních zdravotnických orgánů 

dané země a na druhé straně rozhodnutím výrobce léčivého přípravku o rozdělení své 

produkce do jednotlivých zemí. 

V zavedené legislativě, množství uzavřených dohod a jednání národních autorit i 

mezivládních organizací lze zkoumat míru respektování zájmů všech účastníků obchodu 

s léčivy i ostatních osob, které mají na věci právní zájem. 

Vedle rámce základních svobod prezentovaných jako pilíře evropské integrace 

se tedy pomýšlí i na ekonomické rozdíly mezi jednotlivými státy, když tato situace 

může ukazovat i na možné selhání trhu. Tyto skutečnosti jsou akcentovány 

v proklamativních prohlášeních příslušných orgánů EU.20 
Lze zkoumat, zda je potřeba řešit rozpor mezi volným pohybem, zboží, osob a 

služeb a právě ekonomické rozdíly jednotlivých národních trhů.  

Samotnou skutečnost, že rozpory existují, zkoumat není třeba, jestliže se v praxi 

objevují problémy s nedostatkem léčiv na trhu, ať již v množství dodávaného léčiva, či 

v tom, že dané léčivo na příslušný národní trh není dodáváno vůbec.  

Na problém může poukázat i situace, kdy dané léčivo dodáváno na příslušný 

národní trh sice je, nicméně není využit k léčbě pacienta v tom daném státě a je tedy 

využit pro účely paralelního obchodu. 

Na druhé straně složitost obchodu a množství různých událostí může zapříčinit 

nepřehlednost situace a leckdy zastřít skutečný důvod omezené dodávku léčivého 

přípravku, aniž by přitom bylo uvažováno o možném úmyslu nesdělit například ze 

strany výrobce informace, které povinen uvádět není, ale mohly by mít vliv na 

informaci o důvodu nedodání léčivého přípravku. 

Stranou nezůstává ani problematika určování cen, za které je léčivo prodáváno, v 

jaké míře je hrazeno veřejným zdravotním pojištěním nebo jeho obdobou.  

Přitom lze sledovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, 

pokud nejsou jejich vzájemná ujednání vedena v důvěrné rovině. 

Horizontální dialog mezi jednotlivými národními autoritami by měl být v zásadě 

zajištěn v rámci partnerských setkání v rámci struktur EU či Rady Evropy i v rámci 

                                                 
20 Jak je zde uvedeno v kapitole 5.13 týkající se přímo paralelního obchodu, když je odkazováno 

například na Závěry Rady o posílení rovnováhy farmaceutických systémů v Evropské unii a jejích 

členských státech (Úř. věst. C 269, 23. 7. 2016), bod 16. 
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světových organizací, pokud nepočítáme bilaterální setkání, případně i k „ad hoc“ 

problematice. 

Je vhodné alespoň zmínit, že na těchto úrovních by měla být projednávána i 

jednotlivá opatření v rámci národní správně-právní oblasti, která mohou mít vliv i na 

přeshraniční, respektive mezinárodní pohyb léčiv, což se může projevit konkrétně 

například v oblasti cenotvorby léků a paralelního obchodu s léčivy. 

Pokud ekonomicky vyspělejší stát, který má nastavenou vyšší cenovou úhradu 

za léčivo, je nejen ochotný přijmout léčivo cestou paralelního obchodu ze země, do 

které byl předtím dovezen za nižší cenu, ale dokonce tento stát tento „šedý dovoz“ 

aktivně podporuje a ve výsledku tedy i on platí za léčivo nižší cenu, ovšem s tím 

vedlejším efektem, že obyvatelstvo onoho méně rozvinutého státu, z něhož byl lék 

paralelním obchodem vyvezen, trpí nedostatkem dotyčného léčiva, je ke zvážení, zda je 

takový systém úhrady dostatečně transparentní a zda také dostatečně plní úlohu ve 

všech zamýšlených cílových aspektech, které by snad měly odrážet míru dosaženého 

konsenzu mezi jednotlivými státy.  

Lze se jen domnívat, že zamýšleným cílem je udržení dostatečného přísunu 

léčivých přípravků do všech partnerských zemí při respektování snahy o přiměřený zisk 

na straně obchodníků s léčivy a přiměřený zisk výrobců a zejména inovátorů v oblasti 

vývoje nových léčiv. 

Určitou pozornost by tedy zasluhovala i míra praktikované diplomatické a 

politické aktivity v této oblasti. Částečně se tato oblast může dotýkat i oblasti 

mezinárodního práva obchodního, částečně je tato věc k posouzení odborníků ze 

srovnávacího práva v oblasti správní, ale i v oblasti diplomatické a také přímo na 

politických setkáních vrcholných představitelů či úředníků národních autorit. 

To vše při zachování myšlenky volného pohybu zboží v rámci Evropského 

hospodářského prostoru jako pozitivního nástroje rozvoje ekonomiky, když je v zásadě 

třeba tuto svobodu v současném paradigmatu obhajovat.  

Mohlo by ale vzbudit otázku akceptovatelnosti situace, pokud by byla přítomna 

taková případná podpora mechanismů, kdy paralelní obchod by byl vypjatě podporován 

státními zásahy za účelem přijetí léčiva za nižší cenu, než jaká byla původně vyjednána 

s výrobcem daného léčiva.  

Míra podpory „šedého dovozu“ je tedy v tomto odvětví otázka nejen 

ekonomická, ale i politická a do jisté míry i etická.  
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Nicméně je námětem k úvaze, že ačkoliv je třeba chápat menší ekonomické 

možnosti méně ekonomicky vyspělých států, nelze ani na jejich straně vnímat snahu o 

co nejmenší úhradu za léčiva izolovaně od ostatních proměnných na jedné straně a v 

absolutních měřítcích na straně druhé.21  

I v jejich případě může dojít i vzhledem k jejich ekonomické vyspělosti k příliš 

nízké úhradě za léčiva. Výrobce, který může být motivován i jinými, než jen finančními 

stimuly, může léčivo na žádost daného státu dodávat do země za příliš nízké ceny.  

Může to být například určitou politickou exkluzivitou trhu v rámci daného 

regionu, nebo tím, že zde hodlá farmaceutická společnost rozvíjet s ohledem na lidské 

zdroje své další aktivity, nebo prostě tím, že je inovativním podnikem s tak důležitým 

léčivem, že odmítnutí dodávat lék na příslušný lokální trh by mělo negativní dopady i 

například v mediální sféře, a to i přesto, že příliš nízká úhrada může z pohledu výrobce 

či distributora negativně ovlivnit i úhradu v bohatším státě.  

Farmaceutická společnost tedy za určitých podmínek může přistoupit i na 

finančně nevýhodnou míru úhrady svého léčiva. V takových případech lze v paralelním 

obchodě shledávat určitý korekční mechanismus a je v takovém případě pochopitelná i 

snaha neomezovat dále žádným legislativním způsobem volný pohyb zboží. 

Pokud by došlo k setkání s argumentem, že společnosti, které se paralelním 

obchodem zabývají, k léčivu žádnou hodnotu nepřidávají a vlastně jen odčerpávají 

finanční prostředky ze systému jako takového, byla by proti tomuto konkrétnímu 

argumentu při prvním pohledu obtížná obrana ale současně je třeba podotknout, že řada 

kontrolních či korekčních mechanismů určité finanční prostředky stojí a lidské zdroje 

vyžadují a je otázkou do diskuze, zda je nutné, aby to vždy bylo institucionalizované 

pouze ve smyslu kontrolní činnosti státních orgánů (eventuálně orgánů samosprávy).  

Mohlo by se ukázat, že uměle vytvářený legislativní korekční mechanismus by 

nakonec byl relativně více nákladný a byl by méně efektivní, než mechanismus 

                                                 
21 PTÁČEK, Radek a kol. Lege artis v medicíně. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 231 s. Edice 

celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5126-9, str. 56,  na tomto místě je nutno k právnímu 

prostředí v České republice podotknout, cituji: „…je třeba zdůraznit, že ekonomické limity nemohou vést 

k postupu non lege artis…“ Dále je argumentována definice obsažená v ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách, cituji: „…se náležitou odbornou úrovní rozumí poskytování 

zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování 

individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti“ 
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paralelního obchodu, který nakonec i může poukázat na problémy, které by jinak byly 

méně viditelné, například i teprve hrozící závažné výpadky léčiv.  

Pokud sledujeme vyjádření národních autorit například v České republice (jak 

bude dále uvedeno v kapitole o paralelním obchodu), lze se dozvědět o boji s 

negativními důsledky paralelního obchodu.  

Že ale právě paralelní obchod upozorňuje na problematiku různé výše úhrady, 

nás nutí k otázce zabývat se samotnou mírou této úhrady, ale i dalším skutečnostem, 

které nemusí býti toliko patrny.  

Je třeba zkoumat, co je ukazatelem, co je příčinou, jaký vztah v sobě obsahuje 

korelaci mezi oběma jevy, a kde je možné hledat určitou implikaci, kde je možné hledat 

kauzalitu.  

Samozřejmě teoretické uchopení problematiky v uvedeném případě může 

paralelní obchod definovat i jako určitý ukazatel preferencí Evropské komise o volném 

pohybu zboží v mezích práva EU.  

Ale také může poukazovat na ochotu jednotlivých zemí ve věci realizovaných 

plateb za léčivé přípravky a jejich různou ochotu platit za léčivé přípravky větší či 

menší úhradu za jednotlivou dávku (s určitými odlišnostmi ve zvláštních situacích 

týkajících se například centrových léků a případné domluvě na „risk-sharing“ či „cost-

sharing“ smlouvě, v případě specifického léčebného programu22 s využitím 

neregistrovaných humánnních léčivých přípravků či v případě nemocniční výjimky pro 

léčivé přípravky pro moderní terapie.23 

Viditelnější je náhlý výpadek dosud dodávaného léčiva. Méně zřetelný je ovšem 

ten případ, kdy nějaké léčivo na trh nikdy ani nevstoupí a přitom příčina problému může 

být identická jako u výpadku; příčinou tedy ani paralelní obchod v konkrétním případě 

být nemusí. Z toho může vyplývat nesprávné posouzení problematiky paralelního 

                                                 
22 TĚŠINOVÁ, Jolana, ŽĎÁREK, Roman a POLICAR, Radek. Medicínské právo. Vyd. 1. V 

Praze: C.H. Beck, 2011. 414 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-050-8, str. 286, 

cituji: „Specifické léčební programy však lze použít pouze v rámci „použití ze soucitu“ nebo v situaci jiné 

mimořádné potřeby.“ Stran použití ze soucitu je pak uveden odkaz na čl. 83 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004. 

23 Dovoz a distribuce musí být v tomto případě i v souladu s ustanovením § 49, 49a až 49b 

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). 
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obchodu, když je zaměněna korelace a kauzalita s problematikou nedostatku léčiv na 

trhu. 

Lze ale nalézt i korelaci například v horizontálním vztahu mezi jednotlivými 

vládami členských zemí EHP ale i mezi vládami mimo tento systém, se třetími zeměmi. 

Tento vztah je definován mezinárodními smlouvami a veřejným právem s 

dopadem na správně-právní mechanismy jednotlivých národních právních systémů, a v 

oblasti mezinárodního práva obchodního (a pokud bude připuštěno v souladu s jedním z 

klíčových témat tohoto textu, tak s diagonálními vztahy).  

Existuje totiž možnost, a i o tom by mohlo být pojednáno, že výrobci a 

obchodníci s léčivy potřebují aktivní a sofistikovanou ochranu svých zájmů v rámci 

mezivládního styku.  

Dožadovat se takové ochrany je jistě právem těchto společností, vždy je ale 

nutno akceptovat limity možností daného státu stejně tak, jako požadují tyto 

společnosti, aby stát akceptoval hranici jejich možností.  

Je tedy i v zájmu těchto společností, aby rozvoj vztahů mezi těmito společnostmi 

a vládami jednotlivých zemí či jejich organizačními složkami, byl v zásadě ve znamení 

korektního jednání.  

V případě, že je třeba, aby stát zasáhl na mezivládní úrovni, je ke zvážení 

poskytnutí obchodní společností dokumenty i případně citlivé povahy, aby mezivládní 

spor mohl být vedený úspěšně.  

Jde například o spor vedený v rámci WTO, ačkoliv i samotný obchodník může 

vést investiční spor s důrazem na uchování důvěrné povahy informací týkajících se 

prováděného obchodu či přímo se týkajících vlastností výrobku a okolností jeho výroby.  

Konkrétním případem může být jednání národní autority v tom smyslu, že 

například brání vstupu léčivého přípravku, který vyrábí farmaceutická společnost 

usazená v zahraničí, na domácí trh, pokud nesplní určité podmínky, které buď přináší 

určitý benefit pro tuto zemi, avšak jednoznačně na úkor dovážejícího výrobce (např. 

podmínka nutnosti zřídit výrobní podnik na území tohoto státu, kam má výrobce léčivý 

přípravek), nebo není tento léčivý přípravek na domácí trh vůbec vpuštěn. 

V některých případech ovšem může být pro obchodníka vedení investičního 

sporu ve snaze dospět k obchodním příležitostem na konkrétním vnitrostátním trhu i od 

určité míry kontraproduktivní.  

A to zvláště v oblasti, jakou je obchod s léčivy, kde dobré jméno společnosti a 

míra viditelnosti její společenské odpovědnosti, může být důležitá, navíc podtrženo 
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skutečností, že oblast generických léčiv je oblastí vysoce konkurenční, na straně druhé 

inovativní společnosti do určité míry potřebují pro rozvoj svého obchodu i spolupráci 

univerzit financovaných státy, spolupráci vědců, zčásti financovaných státními granty, 

potřebují tedy i navodit vzájemnou důvěru a respekt. 

Je tedy zřejmé, že oblast diagonálních vztahů je pro účely teoretické diskuze 

potřeba spíše jen uchopit pro účely konkrétního průmyslového odvětví, než že by 

v praxi působil tento pojem větší konflikty při zajišťování mezinárodního obchodu, 

představit si to v možnosti lze při mezinárodních investičních sporech.  

Jednotlivým stranám, které se podílejí na realizaci mezinárodního obchodu 

s léčivy, by samotný rozbor diagonálního vztahu mohl napomoci k řešení sporu i 

případným alternativním způsobem, které má obchodní právo obecně k dispozici. 

Je vhodné, aby smluvní strany věnovaly i této oblasti pozornost již proto, že 

mezi jednou organizační složkou daného státu a příslušnou soukromou společností, ať 

již distribuční či farmaceutickou společností, může být uzavřen jeden typ kontraktu, jiný 

druh smluvního vztahu ale může vzniknout mezi jinou organizační složkou státu (či 

samozřejmě samosprávy) a danou soukromou společností.  

V takovém případě může být, i z hlediska možnosti vzniku například 

investičních sporů, nebo může být dotčena problematika navozování vzájemné důvěry, 

potřebné zohledňovat i další aktivity jedné či druhé strany. 

Každopádně navození vzájemné důvěry je skutečně v zájmu obou smluvních 

stran.24 

 

3.1. Definice diagonálního vztahu 

Jestliže je vypořádáno s námitkou, aby nebyla určována definice jen pro 

samotnou definici bez dopadu na praxi, lze se zabývat samotným vymezením tohoto 

pojmu právě pro sledovaný účel. 

                                                 
24 Jak uvedeno ve „Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení 

Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů Bezpečná, inovativní a dostupná léčiva: obnovená vize pro farmaceutické odvětví (KOM(2008) 

666 v konečném znění) (Úř. věst. C 318, 23. 12. 2009)“, v bodě 1.3: „Farmaceutický průmysl je do 

značné míry závislý na vnitrostátních systémech zdravotní péče a finančních podmínkách.“ V bodě 1.4 

pak uvedeno „…Cílem EU by mělo být připravit podmínky pro udržitelnou pozici evropského 

farmaceutického průmyslu na domácí půdě a jeho celosvětový rozvoj…“ 
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V případě diagonálního vztahu hovoříme o vztahu mezi subjektem 

mezinárodního práva (státem) na jedné straně a soukromoprávním subjektem 

(právnickou osobou či fyzickou osobou z jiného státu) na straně druhé.25 

V našem případě zejména stát naproti výrobci/distributorovi daného léčiva za 

předpokladu, že je mezinárodní prvek svou povahou významný a osobní statut 

zahraničního partnera jej opravňuje příslušnou smlouvu vůbec uzavřít26, přirozeně i s 

řešením ostatních otázek nad rámec obligačního statutu, jako jsou například incidenční 

otázky, zajištění závazku,27 u kupní smlouvy řešení věcného statutu, apod.  

K této běžně užívané definici je možné položit otázku, zda lze případně 

definovat pojem „diagonální vztah“ i v obecnější rovině, tedy i tam, kdy nejde jen o 

případ konkrétní smlouvy, například nákup léčiv pro ministerstvo obrany či konkrétní 

mocenský zásah státu při investici zahraničního investora.  

Může jít ale i o nákupy nejen výjimečného charakteru, ale i o takové, které lze 

s určitou mírou pravděpodobnosti předpokládat a které jsou přesto realizovány jako 

přímé nákupy, kdy stát vystupuje i jako obchodní partner, např. při utvoření zásob pro 

případ pandemie chřipky uložených k nákupu např. v případě ČR Bezpečnostní radou 

státu předsedovi Správy státních hmotných rezerv ve spolupráci s ministrem 

zdravotnictví.28 

Jde o vytváření obecného (investičního) prostředí pro realizaci obchodu, v 

daném případě za účelem adekvátní distribuce/dovozu konkrétního léčivého přípravku.  

Lze však dovozovat, že původní definice je plně postačující, když je takto 

označován konkrétní smluvní vztah. Stát již tvorbou investičního prostředí určitou 

odpovědnost i vůči konkrétnímu investorovi zakládá, o čemž svědčí možnost vedení 

investičních sporů.  

                                                 
25 KUČERA, Zdeněk a kol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2008. 407 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-108-3, str. 30 

26 RŮŽIČKA, Květoslav. Právní otázky obchodování se zahraničím. Ostrava: Montanex, 1998. 

156 s. Ekonomika - obchod - finance. ISBN 80-85780-26-7, str. 26 

27 Tamtéž str. 33 

28 Pro určité dokreslení vnitrostátní legislativy (mimo rámec zdejšího výkladu) - zde v souladu i 

se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů, 

ale také např. ustanovení § 69 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů. 
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Již samotná mezinárodní arbitráž v oblasti investičních smluv může 

demonstrovat diagonální vztah a odráží vývoj, který je přítomen v jiných odvětvích 

ráva.29 

Meze diagonálních vztahů lze ale dovozovat i z dalších sporů, a to dle míry 

zapojení zúčastněných stran, které se do sporu zapojí. 

Definice diagonálních vztahů lze nalézt v obecných učebnicích mezinárodního 

obchodního práva. Není jednoznačně patrné, že by je bylo třeba ad hoc vymezovat pro 

jednotlivé uzavřené smluvní vztahy, definice je uváděna pro popis typu daného vztahu.  

Vzájemný vztah smluvních stran je dán výčtem práv a povinností, které 

z uzavření smlouvy vyplývají. 

Uvědomění si typu vztahu je ale důležité pro rozvoj obchodu jako takového, při 

správném vymezení vzájemného vztahu mohou být dobře rozlišena a rozvíjena 

partnerství privátního a veřejného sektoru, rozvoj investičních pobídek ale i rozvoj těch 

uzavíraných kontraktů, kdy na jedné straně stojí farmaceutická či distribuční společnost 

a na straně druhé je organizační složka příslušného státu, který ve věci vystupuje jako 

soukromoprávní subjekt, například pro zajištění i třeba jen jednorázového nákupu. 

S ohledem na praktické potřeby je obecně užití definic v zásadě koncipováno 

k případnému využití v rámci dané konkrétní situace, proto i v tak regulovaném odvětví, 

jako je výzkum, výroba, distribuce a obecně obchod s léčivy, jsou definice v zásadě dle 

případné potřeby uvedeny i ad hoc u jednotlivých i mezivládních dohod, jak je tomu 

například u definice léčivého přípravku, nenacházíme je však u pojmu „diagonální 

vztah“.  

V praxi je diskuze nad samotnou definicí diagonálního vztahu podstatně 

omezená. Je otázkou, zda jde o záležitost určitého paradigmatu, kdy teoretické řešení 

této otázky ještě nenabylo většího přisuzovaného významu. V souvislosti s nákladností 

výzkumu a možnosti ještě nedostatečně rutinních postupů nových vědeckých metod 

může být obecně vztah mezi státy a soukromými společnostmi zásadní pro pobídky 

v oblasti vývoje nových léčivých přípravků 

 

 

 

                                                 
29 VADI, Valentina. Cultural Heritage in International Investment Law and Arbitration. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 374s. ISBN13 (EAN): 9781107038486, str. 81 
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3.2. Diagonální vztahy v praxi 

Je na místě se zabývat otázkou, do jaké míry lze studovat vzájemnou 

komunikaci mezi jednotlivými aktéry mezinárodního obchodu s léčivy, ať již je zvolen 

obchodní model jakýkoliv. 

Komunikací je zde myšlený jednak rozvoj formálních vztahů zahrnujících 

například smlouvy přímo obchodního charakteru, ale také investiční dohody, dohody o 

spolupráci v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru a podobně.  

Nicméně je třeba připustit, mimo zde popisovaný rozsah analýzy, i vzájemný 

kontakt v rámci správního práva při registraci daného léčiva, který ale může být 

ovlivněn předchozími ujednáními spadajícími do oblasti mezinárodního práva 

obchodního s přesahem i do mezinárodního práva veřejného a do mezinárodního práva 

soukromého.  

Každý z přesahů by zasloužil samostatné analýzy co do snahy postupné 

objektivizace poznání rozsahu těchto přesahů i co do analýzy kvalitativní nad rámec zde 

posuzovaného vlivu diagonálních vztahů v rámci mezinárodního obchodu na dostupnost 

léčiv na národním trhu.  

Porozumění zájmů dalších potenciálních smluvních stran a jednotlivých 

zájmových skupin je podstatné pro obhajobu svých vlastních zájmů, které může 

mezinárodní obchod s léčivy naplňovat.  

Pokud se zabýváme otázkou, který subjekt je v daném systému tím, který přináší 

do problematiky největší přidanou hodnotu, který nejvíce riskuje dostupné finanční 

prostředky, a který může být neúspěchem nejen ve vývoji daného léčiva, ale i 

v případném neúspěchu při jeho uvedení do praxe, docházíme promptně a v zásadě i 

intuitivně k tomu, že tímto subjektem je inovativní výrobce.  

Je třeba se proto zaměřit na možnosti rozvoje spolupráce především s tímto 

subjektem. Vzhledem k tomu, že v zásadě dominantním partnerem těchto subjektů jsou 

jednotlivé země se svými organizačními složkami, které v rámci své působnosti 

uzavírají s těmito subjekty různé smluvní vztahy, je otázka diagonálního vztahu mezi 

těmito dvěma subjekty podstatná pro další oblasti rozvoje mezinárodního obchodu 

s léčivy. 

V konečném důsledku vždy závisí na rozhodnutí výrobce a jeho strategii, jaké 

podmínky jsou pro obchod z jeho hlediska přijatelné, stejně tak na druhé straně závisí 

na rozhodnutí především centrálních autorit, za jakých podmínek připustí vstup léčiva 

na národní trh při zohlednění určitého cenového konsenzu.  
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Jedním z problematických bodů je „nedostatek komunikace a koordinace mezi 

jednotlivými zainteresovanými subjekty“ obchodu.30 

Je otázkou i již řešená samotná definice tohoto vztahu. Na jedné straně tak 

možno vnímat přímo smluvní vztah mezi státem, respektive jeho příslušnou organizační 

složkou, jako je například konkrétní smlouva (eventuálně rámcová smlouva) o zajištění 

dodávky léku, nebo zda lze v širším slova smyslu hovořit o diagonálním vztahu pro 

případ potřebné komunikace například při úmyslu výrobce ukončit dodávky léčiva na 

konkrétní trh. 

Mechanismus samotného obchodu není dotčen pouze v regulaci odvětví, které 

by jen vymezovalo způsob provádění obchodu, jak je tomu běžné u obchodu s jinými 

produkty, ve kterých stát sice reguluje daný obchod, ale nevstupuje do něj jako smluvní 

strana ani přes vlastní organizační složky, nýbrž v obchodě s léčivy příslušný stát sám 

aktivně vstupuje do obchodu skrze své organizační složky. 

Definování vztahu především mezi výrobcem a státem, ať již na užší či širší 

bázi, pomáhá uspořádat smluvní ujednání práv a povinností, které z takové smlouvy 

vzejdou. 

Jestliže ale není definována konkrétněji potřeba komunikace mezi výrobcem a 

státem v obecnějším měřítku, musí se stát vypořádat se skutečností, že při splnění 

formálních požadavků o informování ze strany výrobce např. stran úmyslu přestat 

dodávat či přímo vyrábět léčivo. 

V takovém případě se může stát, že bude stát postaven před nepříjemnou 

skutečnost, že pro komunikaci stran dalšího zajištění dodávek léčiva na trh nebude mít 

partnera.  

Jistě lze otevřít diskuzi, zda lze absenci komunikace mezi výrobcem a státem 

zhojit diskuzí o tom, po jak dlouhou dobu by měl být výrobce povinen dodávat léčivo i 

po sdělení úmyslu přestat příslušné léčivo dodávat.  

V praxi je ale třeba počítat i s tím, že takové lhůty by v případě předem daných 

limitů byly velmi dlouhé. Takové časové okolnosti by mohly pro výrobce znamenat 

významnou zátěž i stran možnosti plánování dalšího rozvoje a možností změny portfolia 

v závislosti na vývoji trhu s léčivy.  

                                                 
30 Birgli ag. An evaluation of medicines shortages in Europe with a more in-depth review of 

these in France, Greece, Poland, Spain, and the United Kingdom. Zug; 2013. [online] [16. 5. 2019] 

Dostupné z: http://static.correofarmaceutico.com/docs/2013/10/21/evaluation.pdf 

http://static.correofarmaceutico.com/docs/2013/10/21/evaluation.pdf
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To by se odrazilo i ve finančních nárocích výrobce vůči konečnému odběrateli. 

Je přitom nutné poukázat na skutečnost, že řada preparátů je vyráběna pouze jedním 

nebo několika málo výrobci, a přitom výpadek části výroby nelze dostatečně doplnit 

z ostatních výrobních kapacit. 

Situace, kdy léčivo s příslušnou účinnou látkou je vyráběno jen relativně 

několika málo výrobci, může být dána i obecně nízkou cenou na trhu, kdy by vstup 

dalšího výrobce tohoto léčiva na trh již představoval riziko dalšího přílišného snížení 

cen. Je tedy riziková stran případného výpadku léčiva z důvodu například poruchy na 

výrobní lince, tedy nemusí jít ani o ekonomické rozhodnutí výrobce tohoto léčivého 

přípravku.  

V takovém případě je možné nastolit otázku, jakými mechanismy zajistit 

vzájemnou spolupráci mezi výrobcem a státem.  

Nelze jistě spolehlivě konstatovat, že absence důvěry mezi oběma subjekty by 

byla nepodstatná.  

Jak totiž vyplývá i z uzavřených mezinárodních dohod v této práci uvedených, 

například mezi Spojenými státy americkými (USA) a EU, je vzájemná důvěra pro 

vztahy v tomto odvětví dokonce klíčová k tomu, aby obchod vůbec realizován byl.  

Navozování vzájemné důvěry mezi státem a výrobcem daného léčiva přitom 

může být problematické již z toho důvodu, že příslušné ústřední orgány ovlivňující 

vstup daných léčiv na národní trh, dominantně především ministerstva spravující oblast 

zdravotnictví, mají politické vedení, které může v různých časových intervalech 

akcentovat jinou ekonomickou strategii. Ta sice musí respektovat dlouhodobé smluvní 

závazky, určitých změn ale může doznat právě vzájemná míra důvěry, která ale 

následně může být citlivě monitorována i dalšími smluvními partnery obou stran 

diagonálního vztahu.  

Obě smluvní strany tedy mohou být vzájemným vztahem k dalším příležitostem 

rozvoje v této oblasti poškozeny, či naopak.  

Je nutno podotknout, že vždy záleží na tom, do jaké míry jsou brána příslušná 

vyjádření národních autorit jako „úmysl zákonodárce“, například pokud komentuje 

situaci trhu s léčivy do tiskových zpráv, korespondenci s dalšími subjekty a podobně.  

Je tedy i otázkou, jakou kulturu vztahů jednotlivé zájmové skupiny vůči sobě 

vytvářejí, když jejich praktické postupy i vyjádření mohou být do kontextu míry 

vzájemné důvěry přiřazovány.  

O to více je tato problematika závažnější, když se sice jedná o vysoce 
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regulované odvětví, ale stále se jedná o oblast mezinárodního obchodu, jehož nedílnou 

součástí se odvozeně může jevit zjišťování co největšího množství dostupných 

informací o potenciálním obchodním partnerovi.  

A právě tyto informace pak mohou ovlivnit další rozvoj obchodu, ať již 

v pozitivním, či negativním slova smyslu. 

Princip vzájemné důvěry se přitom může odrazit i v míře ochoty komunikace 

nad rámec uzavřených smluv a kogentních předpisů, které nemohou vždy vystihnout 

všechny možné scénáře, a ustanovení jednotlivých smluv, která se mohou snažit tyto 

situace v obecném slova smyslu pojmout, mohou být terčem rozdílné interpretace 

v následném i případně protrahovaném sporu. 

Je přitom ale pochopitelné, že by tyto úvahy neměly hrát významnější roli při 

samotném vyjednávání o výši úhrady a cenového nastavení mezi příslušným orgánem 

státní správy a výrobcem léčiva. 

Obecně lze označit snahu o založení a udržení dlouhodobého vztahu mezi státem 

a výrobcem léčiva za žádoucí zvláště tam, kde se obchod dotýká inovativního léčiva na 

počátku jeho patentové ochrany.  

Vzhledem k problematice složitého výzkumu nových léčivých látek je ale 

možné konstatovat, že rozvoj korektních dlouhodobých vztahů je vhodné podporovat již 

ve fázi samotného výzkumu včetně podpory aktivních vztahů mezi soukromým a 

veřejným sektorem.  

Spolupráce na výzkumu ze strany státních univerzit a podpora ze strany vládních 

agentur přitom může představovat pro státy dobrou počáteční vyjednávací pozici i stran 

dostupnosti úspěšně vyvinutých léčivých přípravků na domácím trhu. 

Určitou formou spolupráce může být v konkrétním případě spolupráce mezi 

Evropskou komisí a Evropskou federací farmaceutického průmyslu a sdružení31, jejímž 

prvovýstupem bylo založení Iniciativy pro inovativní medicínu32,  

Podstatné je pak Nařízení Rady (ES) o založení společného podniku pro 

provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva.33 

                                                 
31 The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) 

32 The Innovative Medicines Initiative (IMI) 

33 Nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro 

provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (Úř. věst. L 30, 4. 2. 2008). Při úspěchu 

tohoto projektu pak byl tento předpis zrušen a nahrazen Nařízením Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 
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Tento program byl natolik úspěšný, že v Nařízení Rady (EU) „o založení 

společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2“34, bylo v bodě 6 preambule 

konstatováno, že tento podnik „prokázal účinnou mobilizaci prostředků spojením 

několika partnerů z řad farmaceutického průmyslu, akademické sféry, malých a 

středních podniků, organizací pacientů a regulačních orgánů“ a navrhl tedy další 

rozvoj této iniciativy nahrazením tohoto podniku dalším podnikem se zohledněním 

předchozích zkušeností s pořadovým číslem „2“.  

V iniciativě se tedy spojuje několik skupin subjektů, které mají potenciál 

dopomoci oblasti obchodu s léčivy k dalšímu rozvoji. Jednak je to zapojení samotných 

farmaceutických společností, které v celém procesu zaujímají nejrizikovější postavení, 

akademická sféra je hybatelem samotného výzkumu, ale i další nápomoci při realizaci 

studií spolu s klinickými pracovníky.  

Ve vztahu ke zde dále diskutovaným problémům nedostatečného využití 

základního výzkumu do výzkumu aplikovaného je škoda, že nebyly ve shora uvedeném 

výčtu obě skupiny akademické sféry, aby byl kladen důraz na potřebu spolupráce jak 

s vědeckými pracovníky aplikovaného, tak i základního výzkumu.  

Toto rozdělení by jistě nebylo nesystematické vůči dalšímu uvedenému výčtu, 

když je příhodně akcentována skupina „malých a středních podniků“.  

V čl. 1 písm. tohoto nařízení byl zdůrazněn nejen evropský, ale obecně 

mezinárodní rozměr problematiky. 

Ve věci nešlo jen o korektním vyjednávání při určování míry úhrady léčiva, ale 

tato iniciativa se dotýkala i spolupráce na samotném vývoji léčiva, když s odkazem na 

Nařízení (EU) č. 1291/201335 se Evropská unie podílela na těchto společných 

projektech i finančně (pokud byl založený v souladu s článkem 187 SFEU36 a 

Rozhodnutím č. 1982/2006/ES37), dle čl. 11 odst. 3 písm. e) byly do iniciativy vzaty i 

                                                                                                                                               
6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 169, 7. 6. 

2014) 

34 Viz poznámka 34 o zrušení Nařízení č. 73/2007 a nahrazení Nařízením č. 557/2014. 

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým 

se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 

č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013) 

36 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012) v konsolidovaném znění 

37 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o 

sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 
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malé a střední podniky, jejichž přínos pro mezinárodní obchod s léčivy je zde dále 

rozebírán odděleně. 

V závislosti na šíři pojatého diagonálního vztahu a další interpretaci 

definovaného konkrétního, i smluvně ukotveného, vztahu pak lze hodnotit případný 

efekt dalších aktivit všech smluvních stran, pokud se jedná například o potenciál 

spolupráce soukromého a veřejného sektoru na konkrétních projektech, jehož výstupy 

ale také mohou být v závěru předmětem ku sporům, ať již investičním, nebo v míře 

dostupnosti dováženého léčiva, nebo dokonce může dojít ke sporu týkajícího se 

skutečnosti, že dané léčivo není dováženo vůbec a nebo si na druhé straně klade 

příslušný stát další požadavky k tomu, aby naopak vůbec vpustil dané léčivo na svůj 

národní trh. 

Veškeré spory mezi státem a příslušným výrobcem či dodavatelem léčiva 

samozřejmě mohou negativně ovlivnit další vztahy a i obchod s léčivy do budoucna, 

může narušit důvěru mezi smluvními stranami, což se pak může odrazit i v míře 

domluvené obchodní spolupráce, kterou smluvní země navzájem umožní.  

Tato skutečnost je zde míněna proto, že jak bude patrno, je třeba zkoumat i 

takové principy, jako je princip vzájemné důvěry, a tento princip pak může být u oblasti 

mezinárodního obchodu s léčivy patrný o to více, právě s ohledem na charakter 

vyráběných a dodávaných produktů. 

V tomto smyslu tedy může být vyjasnění vztahu mezi výrobcem či distributorem 

na jedné straně a státem na straně druhé, přínosné nejen z hlediska teorie „sama pro 

sebe“, ale i do praktického postupu při provádění mezinárodního obchodu s léčivy. 

 

3.3. Provázanost jednotlivých oblastí 

Cílem demonstrativního výčtu problematik uvedených v této práci je i poukázání 

na klíčové oblasti diagonálních vztahů a provázaností těchto jednotlivých oblastí ve 

chvíli, kdy je v uzavřené smlouvě i svou povahou významný mezinárodní prvek.  

Tento prvek není podstatný jen otázce určení rozhodného práva v případě 

výkladu jednotlivých podmínek provedení obchodu a v případě sporu mezi jednotlivými 

smluvními stranami, ale má i význam druhotný v další analýze potřeb jednotlivých 

                                                                                                                                               
(2007 až 2013) Prohlášení Komise (Úř. věst. L 412, 30.12.2006). Zrušeno Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013. 
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smluvních stran a možnostech rozvoje jejich vzájemného obchodu za podmínek 

aplikace různých mezinárodních smluv, využívání různých rozhodčích institucí, ale i 

zajištění podpory ze strany světových institucí.  

Ty byly uzavřeny na mezivládní úrovni, čímž se podtrhuje v obecné rovině 

význam národních autorit nejen jako prostředníka k nápomoci v realizaci obchodních 

příležitostí na jednotlivých národních trzích, ale i přiměřenou spolupráci ve smyslu 

rozvoje aktivit na mezivládní úrovni a na úrovni světových institucí a v podstatě i 

v zájmu soukromých společností, které obchodují s humánními léčivy a které mají na 

konkrétní věci právní zájem, za podmínky, že národní autorita disponuje takovými 

prostředky, aby rozvoj obchodu a přiměřenou podporu těmto obchodníkům poskytla. 

Je tak zvýrazněna potřeba zabývat se definicí diagonálního vztahu, tento vztah 

předurčuje typické vlastnosti prováděného mezinárodního obchodu v oblasti humánních 

léčiv.  

Současně je zde akcentována skutečnost, že obchod s léčivy vzhledem 

k nárokům na lidské a finanční zdroje nejen ve vztahu k samotnému obchodu, ale i 

výzkumu, který je zčásti prováděn farmaceutickými společnostmi a zčásti jednotlivými 

státy, vyžaduje mezinárodní spolupráci a také navazující mezinárodní obchod, je tedy 

potřeba do eventuality počítat i s mezinárodním prvkem pro oblast samotného obchodu. 

Lze posuzovat, do jaké míry tedy vyvíjejí jednotlivé země snahu o spolupráci 

v této oblasti, do jaké míry je akcentována aktivita ve formě skutečně přijatých 

mezivládních dohod a do jaké míry jsou financovány projekty s účastí soukromého i 

veřejného sektoru.  

Není to ovšem pouze podpora samotného mezinárodního obchodu, či přesněji 

odstraňování překážek mezinárodního obchodu, ale i podpora příslušných vědeckých 

oborů, napojených na tento průmysl.  

Ve smyslu zaměření tohoto textu se lze tedy dotazovat, zda ve vztazích těch 

zemí, které nemají rozvinutý systém například vzájemného uznávání či dohody o 

správné výrobní praxi v jinak nejširším vůbec aplikovaném rozsahu spolupráce, není 

alespoň přiměřeně se rozvíjející spolupráce v oblasti vědy a farmaceutickém výzkumu, 

jako možného základu pro postupné odstraňování překážek i v mezinárodním 

obchodním styku u léčivých přípravků.  

Na jedné straně každý stát vytváří své předpisy ve vztahu k mezinárodnímu 

právu soukromému i právu mezinárodního obchodu, je pak často i součástí parciálního 

systému mezinárodního práva, jako je právo EU, v rámci globalizovaného světa je třeba 



 

41 

 

 

respektovat rámec vytvářený WTO, případně prostřednictvím svých zástupců musí 

v rámci těchto organizací zastupovat své zájmy, případně v odůvodněných případech i 

zájmy dotčených obchodních společností, pro něž jinak vytváří rámec působnosti na 

domácím trhu.  

Do problematiky zasahují imperativní normy národních i nadnárodních autorit či 

zákonodárce, ale i dohodnuté rámce samotných uzavíraných smluv, jako je například 

vymezení v rámci CISG.38 

S problematikou smluvních vztahů jednotlivých členů různých mezinárodních 

organizací pak vyvstávají problémy pramenící z různé hospodářské síly jednotlivých 

národních trhů, prostřednictvím různé cenové úhrady léčiv (případně ochotou dané 

léčivo vůbec hradit), které mají dopad na dostupnost některých léčiv na jednotlivých 

trzích při vedlejších efektech, například ochotou farmaceutické společnosti na trh 

daného státu léčivo dodávat či rozvojem paralelního obchodu. 

Některé oblasti přitom doslova vyžadují mezinárodní spolupráci na výzkumu a 

vlastně i rozvoje mezinárodního obchodu již z populačních důvodů, jako jsou například 

léky na vzácná onemocnění nebo léčiva pro pediatrickou populaci. 

Ukazuje se, že problematiku těchto oblastí lze řešit odděleně jen do určité míry, 

protože jsou vzájemně provázané. To vysvětluje i skutečnost, že jednotlivé ratifikované 

úmluvy a právní předpisy se vzájemně ovlivňují, aniž by to bylo na první pohled 

explicitně uvedeno jako povinnost.39 

Oblast obchodu s léčivy je postižena multidisciplinaritou nejen v rozdělení 

jednotlivých právních předpisů do různých právních odvětví, ale i s ohledem na 

skutečnost, že při zohlednění principu subsidiarity a proporcionality je tato oblast řešena 

i v rámci práva Evropské unie, obor je zatížen vysokou mírou kontroly ze strany 

správních orgánů, jen řešen na mezivládní úrovni uzavíráním jednotlivých dohod, jak 

zde uvedeno v demonstrativním výčtu v samotné kapitole. 

 

 

                                                 
38 V originále „United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods“, 

česky „Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“ 

39 Jako příklad lze uvést mezinárodní smlouvu OHADA, která byla vytvořena africkými státy a 

„…víceméně doslova kopíruje CISG…“ – viz TICHÝ, Luboš. CISG - Úmluva OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2017. 412 s. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-649-4, str. 11 
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4. Farmaceutické společnosti 

Ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému se pro účely mezinárodního 

obchodu s léčivy neliší definice farmaceutických společností nijak od obecných 

teoretických definicí a není i přes specifičnost obchodu potřeba definice sui generis.  

Určitý akcent v teoretické oblasti však lze přesto nalézt právě s ohledem na 

zvýrazněnou problematiku diagonálních vztahů a skutečnost, že výroba a distribuce 

léčiv je obecně spjata s mnoha kogentními předpisy na národních, ale i evropské a 

obecně mezinárodní úrovni. 

Vztahy mezinárodních společností, které jsou obsaženy mezinárodním obchodu 

s léčivy, jsou vymezeny i mezinárodním právem veřejným; určitým způsobem je 

překročena oblast mezinárodního práva soukromého.40 

Další zvýraznění interdisciplinarity nalezneme, s ohledem na řízenou cenotvorbu 

léčiva v každém jednotlivém státě a určitou kontrolu distribuce, ve vztahu 

mezinárodního práva jako takového a práva vnitrostátního. 

V obecném výkladu ke vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva, cituji: „… 

Mezinárodní a vnitrostátní právo jsou dva relativně samostatné právní systémy, které 

však mají mezi sebou úzké vazby, které na sebe navzájem působí prostřednictvím svého 

společného tvůrce, jímž je stát…“41 

Je přitom nutné stále myslet na skutečnost, že samotné právo mezinárodního 

obchodu není zcela totožné mezi jednotlivými státy, a to již jednotlivými 

mezinárodními smlouvami a úmluvami, které každý stát v rozdílné míře a rozdílnou 

preferencí uzavírá. 

                                                 
40 PAUKNEROVÁ, Monika. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. Vyd. 1. Praha: 

Karolinum, 1998. 219 s. ISBN 80-7184-598-1, str. 26, v obecném výkladu ke společnostem 

v mezinárodním právu soukromém a pojmu „v mezinárodním právu soukromém“, cituji: „… A nakonec – 

vztahy společností s mezinárodním prvkem se odehrávají v rámci, který je z vnějšku vymezen 

mezinárodním právem veřejným, jehož normy někdy mohou do právního postavení osobn významně 

zasahovat. Z naznačeného přehledu právních norem je patrné, že pojem „v mezinárodním právu 

soukromém“ poněkud překračuje. Ve zkratce je však možno jej takto používat a podle mého názoru je to 

nejvhodnější řešení…“ 

41 TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. Vyd. 1 Brno: Masarykova 

univerzita, 2007. 100 s. Edice učebnic Právnické fakulty; č. 391. ISBN 978-80-210-4253-7, citováno v 

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Vyd. 3., 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 399 s. ISBN 978-80-7478-004-2, str. 116 
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Existují i odlišnosti v samotném řízení organizací a rozdílech mezi jednotlivými 

odvětvími v závislosti na míře regulovanosti obchodu s cílovými produkty. 

Pro organizace, jako jsou farmaceutické, finanční a jiné organizace, které jsou 

více regulovány, může být snazší přejít k centralizovanému systému řízení podniku.42 

Farmaceutické společnosti jako takové nejsou předmětem zde analyzovaných 

mezivládních dohod tak výslovným způsobem, aby činila případný problém snaha o 

jejich definici, nicméně mezivládní dohody usnadňují v určitých případech vstup 

farmaceutických společností na trh například ujednáními o vzájemném uznávání a o 

správné výrobní praxi.  

Ze členství v mezinárodních organizacích například pod záštitou OSN pak 

mohou v určitých případech profitovat aktivity jednotlivých zemí při sporech 

projednávaných na mezivládní úrovni, jak bude například uvedeno v této práci u sporu 

EU vs. Turecko.  

Mezivládní dohody se týkají především spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, 

přičemž partnerské vztahy soukromého a veřejného sektoru bývají řešeny ve výsledku 

separátně například od dohod o správné výrobní praxi.  

Farmaceutické společnosti jsou ve výzkumu a výrobě omezeny nikoliv 

teoreticky definičně, ale registrací daného léčivého přípravku, v předešlých stádiích 

ovšem také určeno mírou legislativní úpravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42    HOWELL, David J.. Electronic Disclosure in International Arbitration, Huntington, New 

York: Juris Publishing, Inc., 2008. 400 s. ISBN-13: 978-1933833224, str. 202; Chapter 12 Experience of 

In-house Counsel, Panel Discussion; Mr. Wright (James M. Wright, Corporate E-Discovery Forum). 



 

44 

 

 

5. Evropská legislativa 

Legislativní činnosti příslušných orgánů EU představuje jeden z dominujících 

prvků uplatňovaných v zájmu rozvoje mezinárodního obchodu s léčivy při 

zohledňování principu subsidiarity a proporcionality.  

Postavení členských států EU je přitom řešen čl. 4 odst. 2 písm k) SFEU o 

sdílené pravomoci, cituji: „ve společných otázkách bezpečnosti v oblasti veřejného 

zdraví“ a dále například čl. 168 odst. 7 SFEU odkazující, cituji: „na odpovědnost 

členských států za stanovení jejich zdravotní politiky a za organizaci zdravotnictví a 

poskytování zdravotní péče. Odpovědnost členských států zahrnuje řízení zdravotnictví 

a zdravotní péče, jakož i rozdělování na ně vyčleněných zdrojů“. 

Některé problematické body jsou lépe řešitelné legislativně, ale i formou 

mezinárodních smluv na úrovni Evropské unie vůči třetím zemím, některé 

problematické body ale vyplývají právě z jednotného trhu.  

Systém obchodu s léčivy je provázen snahou o zlepšení přehlednosti právní 

úpravy. Snaha o volný pohyb zboží a trh EHP je s ohledem na míru regulovanosti 

odvětví a závislost na úhradě léčiv národními systémy, které jsou v dominantní míře 

pod kontrolou státní moci, s sebou přináší akcentovanou problematiku tzv. paralelního 

obchodu v rámci zavedeného distribučního řetězce. Je snaha vystupovat jednotně i vůči 

třetím zemím, jednak podpisem dohod se třetími zeměmi, jednak spoluprací v rámci 

mezinárodních organizací.  

Členské státy Evropské unie se v rámci vedoucího bloku zemí spolu s USA, 

Japonskem a Kanadou se zřejmě snaží o zodpovědný rozvoj oboru, což s sebou nese 

podporu inovativního průmyslu.  

S rozvojem této problematiky je třeba řešit ožehavá témata jako je ochrana proti 

padělání léčivých přípravků. S rozvojem inovativního průmyslu je spojen i pojem 

personalizované medicíny a léčiv na vzácná onemocnění, digitalizace zdravotnictví. 

Při rozvoji inovativního průmyslu nelze pomýšlet pouze na velké nadnárodní 

farmaceutické společnosti; příležitosti jsou vyhledávány v inovativním podnikání 

malých a středních podniků. 

Masové užívání léků a jejich výroba je spojena s problémem antimikrobiální 

rezistence a obecně i kontaminace životního prostředí.  

V rámci řešení komplexní problematiky je třeba vzájemně komunikovat mezi 

jednotlivými členskými státy a respektovat postavení lékových agentur včetně jejich 
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úlohy v systému registrací léčivých přípravků a sledování shody se správnou výrobní 

praxí.  

V rámci mezinárodního obchodu s léčivy je třeba zohledňovat zájmy 

jednotlivých „stakeholders“ včetně pacientů i přesahu problematiky do oblasti 

spotřebitelského práva. 

Pokud ovšem hovoříme o zájmech jednotlivých „stakeholders“ je vhodné mít na 

paměti, že nic není absolutní. Objevují se totiž různé návrhy, vedle dále zmíněného M. 

Rothbarda, zakladatele „anarchokapitalismu“, se objevuje i argumentace směřující 

k opačnému pólu, vyslovující se například za vytvoření neziskových farmaceutických 

společností či „povzbuzování tradičních farmaceutických společností, které jsou 

ziskové, aby přijaly vládní dohled výměnou za zaručené skromné výnosy“,43 aniž by 

k tomu autor této práce přidával svůj hodnotový soud. 

Veškeré tyto oblasti jsou ve vztahu k mezinárodnímu obchodu s humánními 

léčivy v následujícím textu probrány v bodech, kdy přímo korelují s touto oblastí. 

 

5.1. Míra přehlednosti a komplexnosti právní úpravy Evropské unie 

Nahlíženo českým pohledem práva mezinárodního obchodu se v obecné rovině 

uzavírané smlouvy řídí obecnou kolizní úpravou, včetně akceptování systematiky 

Evropského mezinárodního práva, Římskou úmluvou44 a na ni navazujícím Nařízením o 

právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy45, až ku specifičtějším normám, 

reflektujícím i technické požadavky a distribuční modely jednotlivých států.  

Byla tak postupně přijata celá řada směrnic a nařízení, které měly sbližovat 

právní úpravy vývoje a obchodu s léčivy jednotlivých členských zemí. 

Sbližování právních úprav jednotlivých členských zemí v dotčeném odvětví 

přitom může mít i jeden efekt, který v preambulích těchto směrnic není dle názoru 

autora této práce dostatečně zdůrazněn, a tím je schopnost vystupovat při jednání se 

třetími zeměmi s lepší výchozí pozicí jednotného postupu všech členských zemí 

                                                 
43 BOYLAN, Michael. Medical Pharmaceuticals and Distributive Justice. Cambridge Quarterly 

of Healthcare Ethics, 17(1), 30-44. (2008). str. 33 Dostupné online doi:10.1017/S0963180108080043 [16. 

5. 2019] 

44 Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřená k podpisu v Římě dne 

19. června 1980 (Úř. věst. L 266, 9. 10. 1980, Úř. věst. C 169, 8. 7. 2005, Úř. věst. L 347, 29. 12. 2007) 

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4. 7. 2008) 
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Evropské unie, byť s možnými výhradami jednotlivých členských států, jak zmíněno i 

zde, v kapitole týkající se těchto smluv.  

Efektem, který je zde dále analyzován, je i kvalitnější prostředí pro vzájemnou 

spolupráci i ve výzkumu a vývoji nových léčiv. Otázka sbližování právních úprav 

jednotlivých členských států není jen v řešení nepřehlednosti a roztříštěnosti 

jednotlivých právních řádů členských zemí.  

Nicméně za účelem sbližování právní úpravy vývoje a obchodu s léčivy tedy 

vznikla směrnice o sbližování právních a správních předpisů týkajících se léčivých 

přípravků46, hromadně vyráběných přípravků47, směrnice o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se analytických, farmakologicko-toxikologických a 

klinických kritérií a protokolů s ohledem na zkoušení léčivých přípravků48, směrnice o 

doplňujících ustanovení pro imunologické léčivé přípravky sestávající z vakcín, toxinů 

nebo sér a alergenů49, stanovení doplňující ustanovení pro radiofarmaka50, směrnice mj. 

stanovující zvláštní ustanovení pro léčivé přípravky pocházející z lidské krve nebo 

lidské plazmy51, směrnice o distribuci humánních léčivých přípravků52, směrnice o 

                                                 
46 Směrnice Rady 65/65/EHS ze dne 26. ledna 1965 o sbližování právních a správních předpisů 

týkajících se léčivých přípravků (Úř. věst. 22, 9. 2. 1965) 

47 Směrnice Rady 75/319/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních a správních 

předpisů týkajících se léčivých přípravků (Úř. věst. č. L 147, 9. 6. 1975) a Směrnice Rady 89/381/EHS ze 

dne 14. června 1989 kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnic 65/65/EHS a 75/319/EHS o sbližování 

právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků a stanoví zvláštní 

ustanovení pro léčivé přépravky pocházející z lidské krve nebo lidské plazmy (Úř. věst. L 181, 28. 6. 

1989) 

48 Směrnice Rady 75/318/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se analytických, farmakologicko-toxikologických a klinických kritérií a protokolů s 

ohledem na zkoušení léčivých přípravků (Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975) 

49 Směrnice Rady 89/342/EHS ze dne 3. května 1989, kterou se rozšiřuje oblast působnosti 

směrnic 65/65/EHS a 75/319/EHS a kterou se stanoví doplňující ustanovení pro imunologické léčivé 

přípravky sestávající z vakcín, toxinů nebo sér a alergenů (Úř. věst. L 142, 25. 5. 1989) 

50 Směrnice Rady 89/343/EHS ze dne 3. května 1989, kterou se rozšiřuje oblast působnosti 

směrnic 65/65/EHS a 75/319/EHS a kterou se stanoví doplňující ustanovení pro radiofarmaka (Úř. věst. L 

142, 25. 5. 1989) 

51 Směrnice Rady 89/381/EHS. 

52 Směrnice Rady 92/25/EHS ze dne 31. března 1992, o distribuci humánních léčivých přípravků 

(Úř. věst. L 113, 30. 4. 1992) 
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klasifikaci humánních léčivých přípravků pro výdej53, směrnice o označení obalu 

humánních léčivých přípravků a příbalových informací54, o reklamě na humánní léčivé 

přípravky55, dokonce i směrnice stanovující ustanovení pro „homeopatické léčivé 

přípravky“56.  

Doplňující charakter k uvádění léčiva na trh pak má nařízení EP a Rady č. 

765/2008.57 

Tyto směrnice byly sloučeny do Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/83/ES, pro proklamativně uváděný zájem srozumitelnosti a přehlednosti této 

úpravy (odst. 1 preambule této směrnice). 

Ani tím není výčet zdaleka konečný, legislativa se dotýká rozsáhlé oblasti, třeba 

i barviv přidávaných do léčiv58; či směrnice o uzavřeném nakládání s geneticky 

modifikovanými mikroorganismy.59 

Jednotlivé oblasti, na které se vztahovaly uvedené směrnice, jsou i oblastmi 

zahrnujícími určitá rizika, jejichž řešení může významně odrážet objem obchodu. 

Směrnice o vakcínách by měla zajistit kvalitní proočkovanost obyvatelstva, 

směrnice o označení obalu by měla zahrnovat i úpravu obalu při přebalování léků pro 

účely paralelního obchodu, atp.  

                                                 
53 Směrnice Rady 92/26/EHS ze dne 31. března 1992 o klasifikaci humánních léčivých přípravků 

pro výdej (Úř. věst. L 113, 30. 4. 1992) 

54 Směrnice Rady 92/27/EHS ze dne 31. března 1992  o označení na obalu humánních léčivých 

přípravků a příbalových informacích (Úř. věst. L 113, 30. 4. 1992) 

55 Směrnice Rady 92/28/EHS ze dne 31. března 1992 o reklamě na humánní léčivé přípravky 

(Úř. věst. L 113, 30. 4. 1992) 

56 Směrnice Rady 92/73/EHS ze dne 22. září 1992,  kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnic 

65/65/EHS a 75/319/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se léčivých přípravků a 

kterou se stanoví doplňující ustanovení pro homeopatické léčivé přípravky (Úř. věst. L 297, 13. 10. 1992) 

57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se 

stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje 

nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13. 8. 2008) 

58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/35/ES ze dne 23. dubna 2009 o barvivech, 

která mohou být přidávána do léčivých přípravků (přepracované znění) (Úř. věst. L 109, 30. 4. 2009) 

59 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném 

nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) (Úř. věst. L 125, 21. 5. 

2009) 
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A jestliže byla v demonstrativním výčtu uvedena směrnice o vakcínách, je 

vhodné alespoň odkazem poukázat na oblast sice nesouvisející přímo s legislativou EU 

směřující vůči svým subjektům mimo jednoznačný rozsah aktivity v oblasti 

mezinárodního obchodu s léčivy, ale poukazuje i na tomto místě na provázanost 

problematiky napříč jednotlivými odvětvími farmaceutického průmyslu i jednotlivými 

obory právní vědy.  

V případě akcentace určité oblasti týkající se léčiv (například očkování) lze 

nalézt, jak je obvyklé, odpovídající akcentaci nejen v právních předpisech směřujících 

vůči subjektům vnitrostátního práva, ale i ve vztahu k mezinárodnímu obchodu a 

příslušná ustanovení lze hledat i v mezinárodních dohodách a příslušnou iniciativu lze 

pak vyvíjet i v rámci preferencí příslušných mezinárodních organizací.  

V oblasti mezinárodního obchodu s léčivy tak lze dohledat příklady, uvedené 

zde v oblasti dohod, na kterých participuje Světová organizace duševního vlastnictví 

(WIPO) ve vztahu k rozvojovým zemím a jak v této práci dále uvedeno. Zmíněný 

příklad rozvojových zemí je na tomto místě uveden právě v souvislosti s efektem 

očkování proti nemocem vyskytujícím se ve větší míře právě v rozvojových zemích  

Je sice avizovaná potřeba přehlednosti a srozumitelnosti úpravy, a tedy 

sjednocení do jedné směrnice, nicméně přesnější je možná označení této snahy za 

tendenci omezit roztříštěnost úpravy farmaceutického průmyslu, protože například 

s odstupem vydané nařízení č. 2016/16160 problematiku nezpřehledňuje ale jistě jeho 

zapracováním do směrnice 2001/83/ES roztříštěnost úpravy problematiky omezena je. 

Dynamický vývoj trhu s léčivými přípravky může obecně přinášet nové výzvy 

například i v oblasti padělaných léčiv, na což je třeba adekvátně reagovat i v rámci EU i 

vzhledem k tomu, že tato problematika je aktivně řešena na půdě WHO, respektive je 

deklarována snaha omezit tento nežádoucí jev ze strany WHO.61 

Zásadní je pak i skutečnost, že EU i při navozování vztahů nové kvalitativní 

úrovně se třetími zeměmi bere v úvahu problematiku padělání léčivých přípravků i 

výslovně, jak vyplývá ze smlouvy citované v této práci mezi EU a Čínou. 

                                                 
60 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro 

ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 32, 9. 2. 2016) 

61V samostatné kapitole této práce týkající se ochranných prvků je zmíněna pracovní skupina 

IMPACT působící v rámci WHO. 
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Dále příkladem - přes snahu o zvýšení přehlednosti směrnic sloučením do 

menšího množství byla v oblasti problematiky lidské krve a krevních složek přijata 

např. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES62 a Směrnice Komise 

2004/33/ES63, či Směrnice Komise 2005/61/ES64 a Směrnice Komise 2005/62/ES65. Je 

nutno přitom podotknout, že na problematiku obchodu s krví a krevními složkami nelze 

použít Směrnici Komise (EU) č. 2015/566,66 a to s ohledem na čl. 2 bod 3. odst. c).67 

Je vhodné i na tomto místě pro účely koherence textu podotknout, že 

problematika obchodu s deriváty krve a krevních složek je zvláště citlivou oblastí 

                                                 
62 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví 

standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve 

a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES (Úř. věst. L 33, 8. 2. 2003) 

63 Směrnice Komise 2004/33/ES ze dne 22. března 2004, kterou se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o některé technické požadavky na krev a krevní složky (Úř. 

věst. L 91, 30. 3. 2004) 

64 Směrnice Komise 2005/61/ES ze dne 30. září 2005, kterou se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost a oznamování závažných 

nežádoucích reakcí a událostí (Úř. věst. L 287M , 18. 10. 2006) 

65 Směrnice Komise 2005/62/ES ze dne 30. září 2005, kterou se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o standardy a specifikace Společenství vztahující se k systému 

jakosti pro transfuzní zařízení (Úř. věst. L 256, 1. 10. 2005), přirozeně s úpravou pozdějšími předpisy 

reflektujícími například zde vývoj zásad a pokynů pro správnou praxi, zde Směrnice Komise (EU) 

2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a 

specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení (C/2016/4641) (Úř. věst. L 199, 26. 7. 2016)  

66 Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015 , kterou se provádí směrnice 

2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro 

dovážené tkáně a buňky (Úř. věst. L 93, 9. 4. 2015) 

67 K provedení této směrnice, tedy „pokud jde o požadavky na sledovatelnost a oznamování 

závažných nežádoucích reakcí a událostí“ byla přijata Směrnice Komise 2005/61/ES, dále „se stanoví 

uvedené technické požadavky, přičemž se zohledňuje doporučení“ Rady 98/463/ES ze dne 29. června 

1998 o vhodnosti dárců krve a krevní plazmy a vyšetřování darované krve v Evropském společenství (Úř. 

věst. L 203, 21. 7. 1998).  

Dalším zajímavým bodem je přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/70/ES ze dne 

16. listopadu 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/42/EHS s ohledem na zdravotnické prostředky 

obsahující stabilní deriváty z lidské krve nebo lidské plazmy (Úř. věst. L 313, 13. 12. 2000), protože již 

zde se ukazuje, a jak v této práci dále uváděno, na určitý překryv mezi zdravotnickými prostředky a 

léčivými přípravky.  

Odkazy na tento překryv v oblasti mezivládní dohody tedy má odraz i v legislativě EU. 
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mezinárodního obchodu s léčivy, což lze vyvozovat z některých smluvních vztahů 

Evropské unie se třetími zeměmi. 

Požadavky správné výrobní praxe pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky 

samozřejmě musí být v souladu nejen s požadavky na kvalitu výstupního produktu, ale 

musí splňovat i požadavky na šetření životního prostředí, byť není v příslušné 

legislativě uveden odkaz na výrobu léčiv taxativně, například náležitosti dle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 850/2004,68 dále je zde uvedeno v samostatné 

kapitole týkající se životního prostředí, že tato oblast se díky rozsahu užívání léčivých 

přípravků a také díky jejich výrobě stává závažným problémem (přičemž ačkoliv je 

problematika této práci akcentována na oblast humánních léčivých přípravků, jde o 

problematiku prolínající se i s veterinárními léčivy a problematikou odpadového 

hospodářství a obecně práva životního prostředí). 

Situace je o to komplikovanější, že nelze vyloučit ani to, že léčivý přípravek 

může být nejdříve registrován jako veterinární a následně může být rozsah jeho použití 

legálně rozšířen i na humánní použití, v konkrétním judikovaném případě šlo o formu 

dodatkového ochranného osvědčení pro jiný způsob použití téhož výrobku, pro který 

byla získána registrace.69 

Na druhé straně se problematiky humánních léčiv speciálně nedotýká Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/201270 (viz čl. 2 odst. 1 písm h). 

Uvedená právní úprava však reflektuje snahu o určitý ideální stav, ze kterého 

nelze odvodit reflexi na každodenní obchod s léčivy a jeho problémy, které se dotýkají 

přímo i zakládajících smluv Evropského společenství, poohlédneme-li se již na problém 

paralelního obchodu a nerovnoměrné distribuce léčiv na jednotlivé národní trhy, což 

představuje problém zejména pro malé a chudší národní trhy. 

S mírou komplexnosti právní úpravy koreluje skutečnost, že samotná oblast 

                                                 
68 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30. 

4. 2004) 

69 A to „za předpokladu, že tento způsob použití spadá do rozsahu ochrany základního patentu 

uplatněného na podporu žádosti o dodatkové ochranné osvědčení.“ (Jinak problematika dodatkového 

ochranného osvědčení zde v samostatné kapitole. Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 

19. července 2012. Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd v. Comptroller-General of Patents. Sp.zn. 

C-130/11 

70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu 

a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27. 7. 2012) 
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zájmu těchto předpisů je vzájemně provázána. 

S tím je spojena skutečnost, že množství zainteresovaných stran je veliké, i když 

je třeba brát v úvahu na prvním místě zájem pacienta. 

Pacient se dostane k léčbě při hospitalizaci, nebo jako ambulantní klient lékárny, 

jako pacient, který potřebuje akutní léčbu po krátkou dobu, nebo naopak vyžaduje 

dlouhodobou chronickou terapii, je pacientem běžného zdravotního zařízení okresního 

či regionálního typu, může být i uživatelem centrové péče.  

I v rámci centrové péče pak závisí na oboru a diagnóze, zda jde o akutní či 

chronické onemocnění s tím, že užívaný nákladný centrový lék může mít rozdílnou 

účinnost u jednotlivých pacientů; takový lék může mít dokonce i rozdílné způsoby 

úhrady se sdílením rizik neúčinnosti léku mezi systémem zdravotního pojištění i 

samotnými výrobcem, jak i zde dále patrno.  

U běžnějších léků závisí i na míře úhrady ze systému zdravotního pojištění proti 

doplatkům pacienta, spotřeba léků však závisí i na spolupráci pacienta a dodržování 

stanovené léčby, vliv může mít i případná léková závislost.  

Veškeré tyto aspekty se mohou zobrazit nejen ve vnitřních správních předpisech 

jednotlivých zemí, ale mají vliv na rozsah spotřeby daného léčiva, potřebě stability jeho 

dodávek, samotný charakter léčiva určuje způsob distribuce a frekvenci potřeby 

dodávek, způsob jeho předpisu, potřebu různé odborné erudice lékaře, a podobně. 

Při množství činitelů, které mohou tyto aspekty ovlivnit, je třeba celé odvětví 

koherentně regulovat tak, aby byly vyváženy zájmy jednotlivých „stakeholders“ napříč 

všemi zeměmi Evropské unie, respektive zemí Evropského hospodářského prostoru 

(dále je vhodné zde doplnit, že i s ohledem na další země se zvláštním postavením, jako 

je Švýcarsko). 

Jen pro určitou potřebu dokreslení situace je třeba zmínit svým způsobem 

klíčovou roli osoby lékaře s tím, že na jeho preferenci, vyhodnocení potřeby aplikace 

doporučených postupů může ovlivnit jeho další předepisování, hrát roli mohou i zvyky 

pracoviště, ne vždy přitom léčba je jasně definována v doporučených postupech, 

protože nelze v těchto dokumentech najít řešení všech situací, zvláště v případech, kdy 

u jednoho pacienta může být protichůdná potřeba aplikace léku z různých důvodů, 

pacient se může z hlediska hodnocení svého zdravotního stavu nacházet mimo 

parametry příslušné klinické studie, která měla vliv na příslušné doporučení.  

Lékař se tak může rozhodovat i na základě své vlastní zkušenosti ale i třeba dle 

názoru autority v oboru, může být ovlivněn i reklamním sdělením. 



 

52 

 

 

Pojem „klíčový“ je ovšem dán aktuální akcentací problematiky v celém 

komplexním systému.  

Právě komplexnost problematiky dává všem stranám větší či menší prostor 

k vyjádření důležitosti své role v celém procesu mezinárodního obchodu, což se odráží i 

na jednotlivých předpisech a odůvodnění jednotlivých ustanovení v rámci 

legislativního, ale eventuálně mohou hrát roli i v případě vyjednávání o mezinárodní 

dohodě a případně i její ratifikaci.  

Nedostatek shody však může být překryt přechodným obdobím, například i k 

„navození vzájemné důvěry“ v určité oblasti celé komplexní problematiky. Záleží i na 

míře, do jaké každá strana své zájmy hájí, a to i v případě dalšího postupu u 

soukromých společností. Klasické římské zásadě „vigilantibus iura scripta sunt“71, se 

dostává i v praxi mezinárodního obchodu s léčivy významné aplikace. 

Léčivý přípravek může být registrován v rámci EU centrálně či u jednotlivých 

národních autorit, konkrétní postupy jsou dány v zásadě správním řízením. 

Mezivládní dohody a iniciativy mezinárodních organizací, včetně aktivit orgánů 

EU se věci soustředí především na technické provedení obchodu a odstraňování 

překážek mezinárodního obchodu.  

Vzhledem k tomu, že již samotná povaha léčivého přípravku vyžaduje k jeho 

výrobě komplexnější přístup všech zúčastněných stran, které již při samotném výběru 

cílové oblasti k co nejefektivnější alokaci dostupných zdrojů musí zohledňovat zájmy 

ostatních zainteresovaných stran, lze očekávat, že i veškeré aktivity všech zúčastněných 

stran, musí akceptovat, že k úspěšné realizaci svých představ je třeba překážky nejen 

odstraňovat, ale i vytvářet nové obchodní příležitosti svým vlastním konstruktivním 

přístupem.  

                                                 
71Či „Vigilantibus et non dormientibus iura subveniunt (iura succurunt) (servat lex) – Bdělým, 

ne spícím, pomáhají zákony (pomáhá právo)“, jak uvedeno v KINCL, Jaromír a SKŘEJPEK, Michal, ed. 

Dicta et regulae iuris, aneb, Právnické mudrosloví latinské. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2012. 315 s. ISBN 978-80-7380-383-4, str. 310 

Tato klasická římská zásada problematikou prostupuje, když na ni lze nalézt v literatuře odkaz i 

v souvislosti s případnou nekalou soutěží, která může být reálnou překážkou navození vzájemné důvěry; 

lze tedy zmínit: VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. Vyd. 

1. Praha: C. H. Beck, 2012. 263 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4, str. 183, 

cituji: „…zákaz nekalé soutěže se uplatní při existující hospodářské soutěži. Jeho cílem je zajistit, aby 

soutěž probíhala v mezích stanovené soutěžní „slušnosti“. Zde se již uplatňuje zásada vigilantibus iura 

scripta sunt…“ 
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Lze zkoumat, že tím je v závěru spojen nejen větší potenciál k tomu být ziskový 

ve svých očekáváních, ale ve smyslu aristotelské logiky (respektive dále logiky 

predikátové) je s tím spojena i větší prestiž, větší důvěra ostatních partnerů, a to 

v konstrukci ekvivalence. 

Ve věci samotné orientace na jednotlivé skupiny, které lze označovat za 

„stakeholders“ lze tuto orientaci nalézt spíše v oblasti rizik z nadužívání, konkrétně lze 

takto vymezit problematiku antibiotické léčby.  

Jde však opět spíše o možnou iniciativu mezinárodních organizací a případné 

postupy zodpovědných národních autorit ve věci správně-právní s ohledem na výsledky 

antibiotické politiky jednotlivých států, než oblast určenou k mezinárodnímu 

obchodnímu právu. 

V případě doporučených postupů pak jde obecně o odborné posouzení, byť může 

vyplývat z určitého konsenzu odborníků či případně i názorů jednotlivých odborných 

autorit a nemusí vždy vycházet z provedených klinických studií, neboť i takové závěry 

mají v paradigmatu medicíny založené na důkazech („Evidence Based Medicine“)72 

svoji odbornou výpovědní hodnotu, byť jsou v míře důkazu hodnoceny na nižším 

stupni, než například dvojitě zaslepená prospektivní randomizovaná studie. 

Množství proměnných veličin zahrnujících jednotlivé zájmové skupiny, složitost 

samotného medicínského oboru, vysokou technologickou náročnost výroby, požadavky 

na bezpečnost i potřebu základního výzkumu však vyžadují širokou paletu správních 

předpisů, přičemž při potřebě mezinárodní spolupráce v řadě oborů, jak je dále v práci 

rozebíráno, je třeba i příslušných mezivládních dohod.  

Jejich cílem je v takovém případě může být rozvoj výzkumu včetně rozumných 

pobídek pro farmaceutické společnosti, v řadě případů je potom ke zvážení partnerství 

privátního a veřejného sektoru, ať již vyplývá ze skutečnosti, že řada výzkumných 

týmů, zejména v základním výzkumu, využívá finanční prostředky grantových agentur, 

financovaných jednotlivými státy či mezinárodními organizacemi. 

To je sice argument pro větší emancipaci státní moci při vyjednávání o ceně 

                                                 
72 HLAVATÝ, Tibor. Základy klinického výskumu. 1. vydanie. Praha: Grada Publishing, 2016. 

239 stran. ISBN 978-80-247-5713-1, str. 76, cituji: „…V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. 

Storočí začalo byť zrejmé, že medicína založená na subjektivných názorech a tradícii sa často rozchádza 

s výsadkami klinického výskumu…. Začali sa ozývať názory, že moderná klinická prax by sa mala 

zakladať viac na objektívnych dôkazoch jako na subjektivných názoroch a tradíciách. Od začátku 

deväťdesiatych rokov sa tento trend začal nazývať medicína založená na dôkazoch…“ 
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léčiva (nutno podotknout, že v rámci správního řízení v případě vyjednávání o 

průběžných dodávkách do systému zdravotních služeb na území daného státu, nicméně 

právě nelze vyloučit ani jednorázové či opakované nákupy léčiv mimo tento systém pro 

účely potřeb například ozbrojených složek; nákup léčiv může být v jednotlivých 

případech proveden i formou nákupu z grantu či jinak vyčleněných finančních 

prostředků apod.).  

Zkušenosti ukazují i na zapojení nadací v mezinárodním měřítku, které čerpají 

ze soukromého kapitálu, jak lze shledat i v demonstrativním přehledu projektů s 

partnerstvím veřejného a soukromého kapitálu uvedeném v této práci. 

Ze shora uvedeného výčtu směrnic, které byly sloučeny do jedné, vyplývá nejen 

oborová rozsáhlost problematiky, ale i prolínání jednotlivých právních odvětví, které 

mají v té či oné oblasti působnosti původní směrnice různý vliv, což podmiňuje i 

multidisciplinární charakter problematiky. 

Například problematiku léčivých přípravků pocházejících z lidské krve nebo 

lidské plazmy nalezneme ve směrnici, jejíž obsah byl včleněn do Směrnice 2001/83, jak 

uvedeno. 

Na straně druhé, jak je v této práci uvedeno v kapitole pojednávající o 

mezinárodních dohodách se třetími zeměmi o vzájemném uznávání o správné výrobní 

praxi, je tato oblast některými smluvními partnery výslovně řešena i na této úrovni. 

Směrnice o distribuci léčivých přípravků upravující podmínky dodávky léčiv musí 

zohledňovat různé typy distribučních kanálů, případně ve spolupráci s národními 

autoritami, v závislosti i na cílovém určení obchodovaného léku.  

Shora uváděná problematika požadavků správné výrobní praxe je také, a to v 

rámci snahy o odbourávání překážek mezinárodního obchodu s léčivy, předmětem 

mezinárodních dohod se třetími zeměmi a jejich podmínky přitom plní i výrobci léčiv 

ze třetích zemí. Současně jsou tyto dohody výsledkem vzájemně provedené důvěry 

mezi jednotlivými národními autoritami ve věci sledování dodržování požadavků 

správné výrobní praxe.  

Za určitých okolností přitom, jak je v kapitole o dohodách se třetími zeměmi 

uvedeno, může být v návaznosti na znění konkrétního ustanovení takové dohody 

umožněna i kontrola regulačním úřadem (například možnost příslušného orgánu 

dovážející země k provedení inspekce výrobního zařízení). 

V samotné distribuci léčivého přípravku, eventuálně jeho výrobě a přímého 

prodeje přitom může být taková problematika řešena v rámci takto uzavíraných dohod, 
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když mezi smluvními stranami může být (a to i separátně jednotlivými členskými státy 

v rámci dohody uzavírané mezi EU a třetí zemí) například řešeno vymezení odlišného 

postupu mezi velkoobchodem a maloobchodem, a to výhradou. 

Z míry komplikovanosti obchodu a náročnosti výzkumu ale i výroby léčivých 

přípravků, které odráží relativní komplikovanost legislativy i uzavřených smluv 

týkajících se vzájemné spolupráce, ale i z míry rozsahu takto vymezené spolupráce, se 

lze pokoušet usuzovat i na delikátnost obchodu s konkrétními produkty, když se 

například smluvní strany dohodnou o přechodném období určeném „pro upevnění 

důvěry“, jak lze nalézt v Dohodě o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a 

označování mezi ES a Austrálií, jak uvedeno v kapitole o dohodách EU se třetími 

zeměmi. 

Lze konstatovat, že situace stran obchodu s léčivy je místy buď natolik složitá 

nebo na druhé straně natolik málo přehledná či natolik málo předvídatelná (a to již i 

samotnou povahou výrobku), že jednotlivé smluvní státy tedy mohou v určitých 

případech využívat institut přechodného období „pro upevnění důvěry“, jak shora v 

příkladu uvedeno. 

Jestliže nastávají takové situace již v samotném vyjednávání parametrů obchodu 

mezi jednotlivými smluvními státy, nelze než předpokládat, že je třeba upevňovat 

důvěru i mezi farmaceutickým průmyslem jako takovým a národními autoritami 

umožňujícími vstup léčiva na vnitřní trh daného státu či dokonce nadnárodním 

regulátorem, jako je například EMA, případně mezinárodními organizacemi, které buď 

napomáhají regulaci obchodu, nebo pomáhají určit potřeby směřování finančních 

prostředků svých členů z veřejného sektoru na výzkum konkrétních nemocí, jejichž 

problematika může mít význam i z hlediska celosvětové populace jako takové. 

Pokusem o aristotelskou logiku ve smyslu implikace si pak můžeme položit 

otázku, do jaké míry se lze pokládat otázku důvěry i v rámci vztahů mezi „stakeholders“ 

obchodu s léčivy obecně.  

Lze si následně položit otázku, aniž by byl význam problematiky nějak 

posunován, do jaké míry a jakými způsoby je třeba tuto důvěru posilovat. Lze tak 

dovozovat, že důvěryhodnost jednotlivých „stakeholders“ může v praxi hrát významnou 

roli a může se dotknout i takových smluv, jako jsou mezivládní dohody o odbourávání 

překážek mezinárodního obchodu s léčivy.  

Přitom právě i takové dohody usnadňují rychlejší přístup pacientů k potřebným 

léčivým přípravkům a snižují náklady na přezkoumávání například správné výrobní 
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praxe jednotlivými lékovými agenturami za situace, kdy již tuto problematiku u 

konkrétního léčiva šetřila partnerská léková agentura.  

Taková spolupráce ale může usnadnit i další rozvoj léčby daného onemocnění, 

když jsou schopny spolupracovat lékové agentury spolu s výrobci na širším 

mezinárodním poli, což může být u některých onemocnění dokonce zcela zásadní 

okolnost, proto je v této práci zohledňována i problematika léčiv pro vzácná 

onemocnění. 

A proto je zde částečně zohledněna i problematika onemocnění pediatrické 

populace, protože významná část vzácných onemocnění, často z hlediska genetiky 

autozomálně recesivního charakteru, postihuje pacienty závažným způsobem právě již v 

dětském věku a také proto, že monitorování účinků léčiv právě na pediatrické populaci 

je zvláště eticky choulostivé, a je tedy příhodné co nejvíce snižovat zátěž pediatrické 

populace i tím, že nebude zbytečně prováděna duplicita stran zkoumání léčivých 

přípravků na těchto pacientech, pokud lze rozumně využít výsledky již provedeného 

zkoumání. 

Je tedy zřejmé, že problematika na sebe vzájemně navazuje, je komplexní, do 

jisté míry složitá. 

Zřejmá je i skutečnost, že právě při zohlednění míry složitosti problematiky 

mohou nabývat konkrétního a podstatného významu i jinak značně abstraktní pojmy, 

jako je například pojem „důvěra“, které lze v praktickém mezinárodním obchodě  

přiznat zvláštní důležitost a přímo v mezinárodním obchodě s léčivy lze i na konkrétním 

příkladu, jak shora uvedeno, tuto roli doložit.  

Vzhledem k tomu, jak je k problematice „upevňování důvěry“ v praxi dle shora 

uvedeného příkladu přistupováno, a to třeba i výslovně, tedy že je i důvodem k aplikaci 

přechodných období v rámci mezivládních dohod, lze usuzovat, že nabytí takové důvěry 

nejen v již existujících vztazích, ale i ve vztazích, které mohou potenciálně vzniknout, 

může být zdlouhavé a komplikované a z povahy obchodu lze případně odvozovat 

křehkost navozené důvěry. 

 

5.2. Personalizovaná medicína 

S vědeckým vývojem se bude vyvíjet i charakter léčivých přípravků směrem 

k personalizované medicíně. 

V posledním desetiletí je vývoj léků zaměřených přímo na pacienta pod značnou 

pozorností, je zaměřen na nové dávkové formy a technologické postupy. Myšlenka 
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individualizovanější farmakoterapie se vyvíjela po mnoho let, její význam však nebyl 

nikdy větší, než v současnosti. Potřeba rozvoje personalizované medicíny, racionálním 

užíváním léků pacienty a ve správné dávce, je předmětem intenzivní diskuze, protože 

heterogenní povaha onemocnění je zdrojem obtíží při terapeutické intervenci.73  

Pro tento trend jsou tedy, demonstrativním příkladem, i technologické 

předpoklady. To musí dříve či později reflektovat i „zákonodárce“. 

V souvislosti s rozvojem medicínského poznání dochází i k vývoji v diagnostice, 

což se může odrážet například v dalším rozdělování jednotlivých onemocnění na více 

nosologických jednotek. 

Například dle bodu 4 preambule Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 536/201474, cituji: „Vědecký vývoj … naznačuje, že klinická hodnocení se v 

budoucnosti budou zaměňovat na specifičtější skupiny pacientů, jako jsou podskupiny 

identifikované prostřednictvím genomických informací. Aby bylo možné do těchto 

klinických hodnocení zahrnout dostatečný počet pacientů, bude možná nutné zapojit 

mnoho členských států, nebo všechny…“ 

Prováděcí předpis tohoto nařízení, tedy Provádění nařízení Komise (EU) č. 

2017/55675 upravuje i podrobná pravidla pro „provádění inspekčních postupů správné 

klinické praxe…“. 

Ukazuje se paradox, který ale vlastně nemusí být vnímán negativně. S vývojem 

ke specifičtějším skupinám pacientů a tedy i menším souborům, které bude současně 

třeba vybírat z většího vzorku populace, možno i přesahujícího hranice menších 

evropských států, bude třeba širší mezinárodní spolupráce.  

Vědecký vývoj tak směřuje k situaci, která je dnes známá z problematiky 

„orphan drugs“, a která je popisována v další kapitole této práce. 

Obecně se dále dá říci, že pokud je řeč o „genomické informaci“, bude stále 

častěji zmiňována „personalizovaná medicína“.  

                                                 
73 JAMRÓZ, Witold et al. “3D Printing in Pharmaceutical and Medical Applications - Recent 

Achievements and Challenges.” Pharmaceutical research vol. 35,9 176. 11 Jul. 2018, str. 176 Dostupné 

online doi:10.1007/s11095-018-2454-x [16. 5. 2019] 

74 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických 

hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES (OJ L 158, 27. 5. 2014) 

75 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/556 ze dne 24. března 2017 o podrobných pravidlech 

pro provádění inspekčních postupů správné klinické praxe podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 536/2014 (C/2017/1812) (Úř. věst. L 80, 25. 3. 2017) 
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Lze poukázat na znění dokumentu „Závěry Rady o personalizované medicíně 

pro pacienty“ z roku 201576, když je v bodu 12 se „znepokojením“ konstatováno, že, 

cituji: „ne všichni pacienti mají přístup k inovativním metodám cílenější … léčebné 

péče“, přičemž je kladen akcent na soulad se „zásadami solidarity a všeobecného a 

rovného přístupu k vysoce kvalitní péči“, současně s připomenutím o zajištění 

udržitelnosti zdravotnických systémů jednotlivých členských států.  

Přitom je pojem „personalizovaná medicína“ prost všeobecně přijímané definice, 

nicméně, cituji: „panuje široká shoda v tom, že personalizovaná medicína odkazuje na 

model lékařské péče, který pomocí fenotypu a genotypu jednotlivce … individuálně určí 

nejvhodnější léčebnou strategii“, přičemž je dále akcentováno, že se jedná o konkrétní 

osobu v konkrétním čase, může jít i o stanovení „predispozice k určité nemoci“ nebo 

poskytnutí „včasné a cílené preventivní péče“.77 

O vědeckém pokroku, který, cituji: „přinesl nový druh léčivých přípravků 

založených na genové terapii, somatobuněčné terapii nebo tkáňovém inženýrství.“ 

hovoří Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s  článkem 25 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích pro 

moderní terapii.  

Za tím účelem je vytvořen rámec pro registraci tzv. léčivých přípravků pro 

moderní terapii. Dle bodu 3 preambule nařízení č. 1394/2007 je přitom třeba přesné 

právní definice pro „komplexní terapeutické přípravky“.  

Toto nařízení pak zhodnocuje i potřebu zřídit v rámci Evropské agentury pro 

léčivé přípravky vedle Výboru pro humánní léčivé přípravky i Výbor pro moderní 

terapii78 a deklaruje snahu o zajištění spolupráce i s dalšími výbory, jako je Výbor pro 

léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (bod 12 preambule). 

                                                 
76 Závěry Rady o personalizované medicíně pro pacienty (Úř. věst. C 421, 17. 12. 2015) 

77 Vedle pojmu „Personalized Medicine“ je při absenci všeobecně uznávané definice 

v zahraniční literatuře zmiňována i řada synonym tohoto, jako je „Stratified Medicine, Individualized 

Medicine, Precision Medicine, Genetic/genome-based Medicine, Biomarker-based Medicine, Targeted 

medicine, Tailor-made Medicine“, viz BOSSHARD, Karin, Law and Economics of Personalized 

Medicine: Institutional Levers to Foster the Translation of Personalized Medicine, Vyd. 1 Wiesbaden, 

Germany : Springer Science and Business Media : Springer Gabler, 2018., 411 s., ISBN-13: 978-

3658220730, str. 39 

78Pro představu složení takového výboru může sloužit bod 11 preambule Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní 

terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 324, 10. 12. 2007), které, 
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Nařízení Rady (EU) č. 557/201479 přímo zmiňuje hned v bodu 1 preambule, 

cituji: „partnerství veřejného a soukromého sektoru“ v podobě „technologických 

iniciativ“, vlastně v dikci uváděných „technologických předpokladů“.  

Jako konkrétní partnerská organizace je však Evropská federace 

farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) nikoliv jednotlivé farmaceutické 

společnosti, jak by bylo možné v rámci klasické definice diagonálního vztahu také 

usuzovat. 

Odvětví personalizované medicíny, které se stává novým paradigmatem, bude 

spojeno s dalšími výzvami ohledně dostupnosti takovéto zdravotní péče.  

Na okraj lze dodat, že to nebudou jen lékové agentury, které budou pod tlakem 

společenské poptávky, protože i další regulační orgány budou muset řešit například 

finanční aspekty. 

Regulační orgány se budou muset zabývat i dostupností lidských kapacit ve 

smyslu dostatku odborníků, kteří budou pacientovi péči přímo poskytovat, protože 

nejblíže je personalizované medicíně na základě nejmodernějších léků právě centrová 

péče. 

Přístup k personalizované medicíně a rozvoj prostředků k realizaci tohoto 

paradigmatu, včetně biomarkerů s rozvojem diagnostiky, je mimo jiné úkol i pro velké 

lékové agentury, na evropské půdě zřejmě nejzásadněji (EMA), a to koncentrací 

odborníků z jednotlivých členských zemí.  

Evropská léková agentura má v úmyslu stavět na zkušenostech s připraveností 

na pandemii chřipky na pomoc Evropské komisi při vytváření strategie s evropskými 

partnery s cílem zajistit koordinovanou evropskou reakci. 

Právní rámec pro rozvoj personalizované (či jiným termínem  třeba 

„stratifikované“) medicíny lze totiž nalézt i v těch metodách, které jsou potřebné 

například pro rozvoj diagnostiky u pandemií infekčních nemocí, souvisejících i 

s molekulárně-genetickými metodami. 

                                                                                                                                               
cituji: „by mělo zajistit odpovídající pokrytí vědeckých oblastí spojených s moderními terapiemi, včetně 

genové terapie, buněčné terapie, tkáňového inženýrství, zdravotnických prostředků, farmakovigilance a 

etiky.“ K povšimnutí je, že mezi výslovně zmíněnými „stakeholders“ chybí zástupci farmaceutických 

společností, cituji: „Měla by být zastoupena i sdružení pacientů a lékaři, kteří mají vědecké zkušenosti s 

léčivými přípravky pro moderní terapii…“. 

79 Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku 

iniciativy pro inovativní léčiva 2 (Úř. věst. L 169, 7. 6. 2014) 
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V tomto směru je adekvátní partnerskou organizací opět léková agentura 

Spojených států amerických (FDA) kterou, jak patrno z postupu u kategorie vzácných 

onemocnění, je v této oblasti možno považovat za průkopnickou organizaci. 

Pokud vezmeme v úvahu i znění mezinárodních obchodních dohod, které určují 

míru, stabilitu i určitou kvalitu kontaktu v mezinárodním obchodu léčivy, pak je tato 

organizace i nejbližším partnerem evropské EMA v oblasti podněcování k výzkumu 

inovativních léčiv. 

Například obchodní dohoda mezi EU a Korejskou republikou,80 je sice velmi 

kvalitním podkladem pro další rozvoj obchodu na této úrovni, ale sama o sobě není 

dostatečným podkladem pro rozvoj takové spolupráce lékových agentur, jako na úrovni 

EMA-FDA, tedy s akcentem na výraznější spolupráci i v oblasti regulační. 

Ta mimo jiné spočívá i v možné spolupráci při registraci jednotlivých léčivých 

přípravků, což se může ukázat i jako významná časová a finanční úspora; časová i 

z hlediska dostupnosti léků, a to co nejdříve po ukončení výzkumu, ve prospěch 

pacientů, finanční i ve prospěch inovativního výrobce léčiva, pro nějž takový postup 

může zjednodušit registraci, ať již u FDA, či u EMA a případně také u národních 

agentur jednotlivých členských států EU. 

Je patrno z uzavřených mezivládních obchodních dohod (protože i řada dohod 

uzavřených mezi EU a třetími zeměmi byla podepisována zástupci jednotlivých 

členských zemí s příslušnou ratifikací), že rozvoj mezivládních obchodních dohod může 

přispět k výzkumu nových léčiv, například tím, že v rámci jejich znění je upraveno i 

postavení lékových agentur, čímž je vytvořen určitý předpoklad pro privátního a 

veřejného sektoru.  

Spolupráce EMA s privátním sektorem přitom nijak neomezuje jednotlivé 

národní orgány působící v oblasti obchodu s léčivy či příslušné vědecké instituce nebo 

národní grantové agentury ve vlastním rozvoji spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru. 

Do budoucna by tak mohl odborný názor lékových agentur hrát významnou roli 

i v případě arbitráží, pokud bude v tomto směru prohloubena spolupráce s příslušnými 

organizacemi, protože například podřízená organizace WHO, jakou je například WIPO, 

se mezinárodními arbitrážemi zabývá, a přitom je současně v její působnosti spolupráce 

na rozvoji výzkumu léčiv. 

                                                 
80 Jak je zde podotknuto v kapitole o postavení lékových agentur.  
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Již samotný zde citovaný dokument vznikl za spolupráce EMA a WHO a přitom 

zdůrazňuje určité zásluhy organizace FDA, když například cituje zprávu „Innovation or 

Stagnation?“ z roku 2004, se zdůrazněním závěrů této zprávy s kritikou, že, cituji: 

„aplikované vědy potřebné pro vývoj lékařských produktů neudržovaly krok 

s obrovským pokrokem v základních vědách“, když následně proběhly konzultace 

s veřejnými a soukromými zúčastněnými stranami („stakeholders“).81 

Problém využití poznatků základního výzkumu k dalšímu vývoji v oblasti 

léčivých přípravků může být oblastí, kde vyhodnocují farmaceutické společnosti 

případný zisk z úspěšně vyvinutého léčiva, ovšem přenos poznatků ze základního 

výzkumu do aplikovaného může být, s ohledem na realizaci aplikovaného výzkumu 

soukromou farmaceutickou společností, právě odrazem rozvoje podnikatelského 

prostředí v dané zemi i v zemích Evropského hospodářského prostoru jako celku.  

S ohledem na náklady spojené s realizací takového odvážného projektu, jakým 

vývoj inovativního léčiva bezesporu je, lze zkoumat motivace, které jednotliví výrobci 

k zahájení výzkumu, lokalizovaného v konkrétní zemi, ideálně samozřejmě v České 

republice, či alespoň obecně v některé ze zemí EU či blízké partnerské třetí země, mají.  

A opět se přitom, v rámci provázanosti zde probíraných jednotlivých témat, 

dostáváme k pojmům jako je vzájemná důvěra, ale i délky ochranných opatření 

poskytovaných inovativnímu průmyslu (přitom stále ale se zřetelem i na výrobce 

generických léčiv, kteří by měli mít také své místo na trhu, mimo jiné proto, aby i 

výrobce inovativního léčiva alokoval své zdroje rozumně a s tím, že ve vývoji léčiva 

musí postupovat natolik efektivně, aby byl schopen při rozumné míře úhrady za úspěšně 

vyvinuté léčivo generovat zisk potřebný pro úhradu i neúspěšných projektů a pro 

finanční prostředky potřebné k vývoji dalšího léčiva v budoucnosti. 

                                                 
81 KAPLAN, Warren a kol., Priority Medicines for Europe and the World 2013 Update, Geneva, 

Switzerland, World Health Organization, 2013, 227 s., ISBN 978 92 4 150575 8, str. 19, nicméně pojem 

„stakeholders“ lze nalézt i v oficiálních dokumentech Evropské unie týkajících se spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru, například dokument Evropské lékové agentury ze dne 7. března 2016 týkajícího se 

oblasti „prioritních léčiv“ (v originále „Priority Medicines“, PRIME) a dialogu právě mezi 

„stakeholders“, kteří jsou v tomto dokumentu (v originále „Overview of comments received on 'Reflection 

paper on a proposal to enhance early dialogue to facilitate accelerated assessment of priority medicines 

(PRIME)'“), taxativně vyjmenováni, přičemž se jedná o některé lékové agentury, mezinárodní organizace 

i farmaceutické společnosti), dostupné z:https://www.ema.europa.eu/en/documents/comments/overview-

comments-received-reflection-paper-proposal-enhance-early-dialogue-facilitate-accelerated_en.pdf 

[16. 5. 2019] 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/comments/overview-comments-received-reflection-paper-proposal-enhance-early-dialogue-facilitate-accelerated_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/comments/overview-comments-received-reflection-paper-proposal-enhance-early-dialogue-facilitate-accelerated_en.pdf
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V minulosti byly podrobeny zkoumání bariéry vstupu personalizované medicíny 

do praxe v rámci univerzitního výzkumu, problémem je ovšem nedostatečná 

harmonizace na evropské úrovni včetně uplatnění harmonizace „přístupů k výzkumu, 

úhradě a poskytování informací“, problémem je i nedostatek platforem, které by 

spojovaly zúčastněné strany. 

Na úrovni EU existuje většina překážek výzkumu v oblasti personalizované 

medicíny v oblasti harmonizace přístupů k výzkumu, úhradě a poskytování informací. 

Měla by být urychlena harmonizace a platformy spojující zúčastněné strany i vývoj 

právních předpisů.82 

Studie, která analyzovala přístup pacientů k lékům v EU a USA v rámci 

podmíněného a urychleného schvalování, kdy je za určitých okolností u slibných léčiv 

již za podmínek výsledků raných fází výzkumu možno léky podávat. 

 Jde o situaci, kdy nastává „nenaplněná medicínská potřeba“83 Současně zde 

existuje důležitá úloha regulačních orgánů najít tu správnou rovnováhu mezi užitkem 

spočívajícím v rychlejším přístupu k léčivům a současně respektovat jejich úlohu 

chránit pacienty před neúčinnými či nebezpečnými léčivy. Před evropskými 

regulačními orgány, a zejména tedy EMA, stojí rozhodování, v jakém bodě akceptovat 

léčivo, u kterého ještě neproběhly všechny standardně prováděné testy, ale jeví se jako 

slibné. 

Je otázka, zejména na evropských trzích, zda by orgány pro posuzování 

zdravotnických technologií a další subjekty odpovědné za stanovení cen a úhrady 

rovněž akceptovaly časné a nezralé, ale slibné, důkazy předložené pro podmíněná 

schválení.84 

Akcentace této potřeby u personalizované medicíny nemusí být vůbec náhodná. 

Právě proto, že personalizovaná medicína, jak i níže dále uvedeno, se dotýká oblasti 

                                                 
82 HORGAN D, a kol., An Index of Barriers for the Implementation of Personalised Medicine 

and Pharmacogenomics in Europe. Public Health Genomics;17:287-298. 2014 str. 295 Dostupné online  

doi: 10.1159/000368034 [16. 5. 2019] 

83  „an unmet medical need“, dle: LEYENS, Lada a kol., Available Tools to Facilitate Early 

Patient Access to Medicines in the EU and the USA: Analysis of Conditional Approvals and the 

Implications for Personalized Medicine. Public Health Genomics. 2015; 18(5): 249–259. Published online 

2015 Aug 28. Str. 251 Dostupné online doi: 10.1159/000437137 [16. 5. 2019] 

84 Tamtéž str. 10. 
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léčivých přípravků na vzácná onemocnění, je právě i tato potřeba zvýrazněná u oblasti 

personalizované medicíny.  

Jiná situace totiž nastává u onemocnění, která jsou rozšířená v populačně 

výrazně vyšší míře, a je k dispozici alespoň určitý výběr základních léčiv, které mohou 

alespoň zmírňovat příznaky či zpomalovat průběh onemocnění, u vzácných léčiv 

nemusí být k dispozici žádná alternativa a v konečném důsledku tedy může existovat 

tlak na klinické využití právě vyvíjeného léčiva alespoň jako možnost „ultimum 

refugium“. 

Určitou roli v pomoci výzkumu a obchodu v oblasti personalizované medicíny, 

prolínající se i s problematikou léčiv na vzácná onemocnění, by měl mít i Evropský 

inovační a technologický institut (EIT) zřízený v roce 2008.  

V jeho zakládacím dokumentu, kterým je Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 294/2008,85 není o farmaceutickém průmyslu ani o vzácných 

onemocněních či potřebě personalizované medicíny validní zmínky, nicméně je dle čl. 7 

odst. 2 písm. f) tohoto nařízení akcentována i podpora zapojení soukromého sektoru do 

spolupráce s inovačním společenstvím. Evropský inovační a technologický institut by 

pak měl, cituji: „…Zejména … prosazovat vynikající podnikatelské vzdělávání a 

podporovat vytváření nových podniků a podniků vzniklých při výzkumných institucích 

(„spin-offs”)...“86 

I v této souvislosti je třeba zmínit samotnou Iniciativu pro inovativní léčiva 

v aktualizované úrovni IMI2. Dle plánu a rozpočtu pro rok 2019 této iniciativy má 

podstatný význam i jeden aspekt obchodu s léčivy, a to aspekt spadající do oblasti 

spotřebitelské. Jedná se o „…optimalizaci poskytování informací o léčivých přípravcích 

uživatelům v celé EU…“ související s příbalovými informacemi, aby se zvýšilo 

porozumění těmto informacím. Zkoumané způsoby jsou i tisk příbalového letáku přímo 

v lékárně namísto přiložení tohoto dokumentu v rámci zaslaného balení i „možnosti 

                                                 
85 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se 

zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 97, 9. 4. 2008) 

86 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým 

se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 

č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013), bod 14 preambule. 
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rekonstrukce textu schváleného zdravotnickým úřadem způsoby, které jsou více 

přizpůsobeny jednotlivcům“87 

S ohledem na zkoumaný rozsah problematiky, tedy obchod s léčivy 

v mezinárodním měřítku přesahujícím EU lze přinejmenším zkoumat další významné 

obdobné mezinárodní iniciativy.  

Vedle států EU se mezi významnými přispěvateli objevují USA a Japonsko, což 

mimochodem koreluje s významem, který je z pohledu těchto zemí přisuzován 

problematice, která v době v době minulé byla akcentována v oblasti problematiky léčiv 

na vzácná onemocnění, a která se s vývojem paradigmatu přesouvá do oblasti léčiv na 

„běžnější onemocnění“, ať už tím, že běžná onemocnění se budou dále vlivem zlepšené 

diagnostiky rozdělovat do dalších dílčích nosologických jednotek, či tím, že v rámci 

jedné nosologické jednotky bude vlivem odlišných biomarkerů i tak volena vyšší míra 

individualizace léčby pacienta, tedy dojde k aplikaci tzv. personalizované medicíny i 

v této oblasti. 

Určitou živelností ke vzniku těchto iniciativ dochází, a nelze proti tomu nalézt 

námitek, k různé legislativní podpoře těchto programů a odlišný je mnohdy i cílový 

příjemce případné finanční či jiné podpory.  

Z expertní zprávy Závěrečného hodnocení společného podniku pro inovativní 

léčiva pro roky 2008-2016 vyplývá svým finančním rozsahem jednoznačná dominance 

projektů, na kterých se podílí EU a EFPIA.  

Pro program IMI byl stanoven rozpočet 2 miliardy EUR na 6 let s rovným 

podílem financování ze strany EU a EFPIA, pro program IMI2 je od roku 2014 

stanoven rozpočet na 11 let v rozsahu 3,276 miliardy EUR s 50% podílem financování 

ze strany EU, 42,5% ze strany EFPIA a 7,5% další společnosti a organizace z oblasti 

„life science“.  

Cílovými příjemci jsou přitom konsorcia založená na partnerství soukromého a 

veřejného sektoru. Programy se zabývají širokým spektrem chorob včetně například 

neurodegenerativních onemocnění, vakcín, metabolických onemocnění, infekcí (IMI2 

                                                 
87 Innovative Medicines Initiative. 2019 Annual Work Plan and Budget, 103 stran, 2018, str. 21, 

[online] [16. 5. 2019] dostupné z:  

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/reference-

documents/AWP_and_Budget_2019_adopted_on_12_December_2018.pdf 
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se pak zabývá i problematikou antimikrobiální rezistence), psychiatrickými 

onemocněními, diabetem, onkologickou problematikou, ale i vzácnými onemocněními. 

Další zmíněné programy pocházejí především s aktivní účastí USA a Japonska, 

což v zásadě koreluje (a je pouze spekulativní, do jaké míry je zde i kauzalita) 

s předchozí legislativní snahou uchopit téma vzácných onemocnění, na jejichž výzkum 

je třeba vynaložení relativně vysokých finančních částek i obecně vědeckých kapacit za 

využití nejmodernějších metod, vyplývajících z náročnosti tématu odrážejícího relativní 

vzácnost onemocnění, když tato onemocnění často bývají velmi závažná, a to natolik, že 

i přes jejich vzácnost je vynaložené úsilí a zapojení velkého množství finančních 

prostředků odůvodněné.  

„Critical Path Institute“ zahrnuje program s každoročním rozpočtem cca 15 

milionů dolarů od roku 2004, který je po jedné třetině financován FDA, průmyslovými 

společnostmi a charitou. Zabývá se vedle například Alzheimerovy nemoci, tuberkulózy, 

roztroušené sklerózy i zrychlováním klinického výzkumu a program se nachází v USA.  

Skutečnost, že farmaceutický průmysl je na vládní úrovni v nejvyspělejších 

zemích světa aktivně podporován, odráží zřejmě i skladba populace a další zdravotní 

výzvy spojené přímo s populačními riziky spočívající v demografickém vývoji těchto 

zemí.  

Je pak pochopitelnější, že s růstem průměrného věku dožití a narůstající četností 

například Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních onemocnění se odráží 

tato skutečnost i v míře ochoty přispívat v největších programech právě na tato 

onemocnění.  

Nelze tak považovat za překvapivé, že Alzheimerově nemoci, ale i diabetu 

mellitu 2. typu jako civilizační chorobě a revmatoidní artritidě a lupusu jako příkladu 

onemocnění s podstatnou autoimunitní složkou, se věnuje od roku 2014 i program 

Accelerating Medicines Partnerships- National Institutes of Health (AMP-NIH) 

s rozpočtem 230 milionů dolarů na 5 let, právě s podílem financování nejen ze strany 

nevládních organizací i farmaceutických společností a vědeckých týmů, ale opět mimo 

další i s finančním přispěním ze strany FDA, jako vládní organizace v USA. Jde také o 

program založený na spolupráci privátního a veřejného sektoru. 

Vedle rozvoje diagnostiky a léčby na civilizační choroby na straně jedné, a 

vzácná onemocnění testující technologickou a obecně vědeckou i společenskou 

vyspělost lidstva, však do praxe zasahují opětovně témata, která lidstvo na prvý pohled 

přestala sužovat, ačkoliv opak je pravdou.  
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Nejedná se jen o příklady, jako je tuberkuloza, na kterou se výslovně soustředí 

programy „Critical Path Institute“ či „Global Health Innovation Technology Fund“, 

ale i na dalších místech této práce zmiňovaný problém antimikrobní rezistence, kterému 

se od roku 2016 věnuje program „Combating Antibiotic Resistant Bacteria X“ 

s rozpočtem 350 milionů dolarů na 5 let, když se věnuje antibakteriálním produktům, 

které však nejsou jen terapeutické povahy. 

Stejně tak se vláda Japonska, japonské společnosti ale i „Nadace Billa a Melindy 

Gatesových“, podílejí i na dalších programech, jakými jsou  „Global Health Innovation 

Technology Fund“, který již během roku 2017 investoval 96milionů amerických dolarů 

s investicí do výzkumu na poli malárie, HIV, tuberkulozy, ale i opomíjených tropických 

chorob.  

V souvislosti s problematikou výzkumu opomíjených tropických chorob lze 

odkázat i na aktivity organizace WIPO na tomto poli, popsané dále v této práci. Je 

příkladem reality, kdy obdobný či dokonce stejný problém je řešen v široké 

mezinárodní spolupráci s využitím různého kapitálu.  

Téma tak není řešeno přísně centralisticky mezivládními organizacemi s nutností 

podpory ze strany organizací podřízených OSN, ale určitá podpora naopak ze strany 

vlád nejvyspělejších zemí světa se jeví jako prozíravá, protože tak má mimo jiné 

možnost určitým způsobem podílet se na směru a prioritách vývoje nových léčiv, které 

mohou zasáhnout i populaci daného státu.  

Global Health Innovation Technology Fund je však v tomto směru určitou 

výjimkou, protože se zabývá především problematikou nemocí zasahující nejméně 

rozvinuté země světa. Počtem zasažených jedinců je však tato skupina onemocnění 

určitým protipólem vzácných onemocnění. 

Ovšem tento poslední výrok je vztažen vůči porovnávání samotných 

jednotlivých nosologických jednotek. V absolutních počtech všech nosologických 

jednotek týkajících se vzácných onemocnění vůči absolutnímu počtu ostatních nemocí 

se poměr výrazně upravuje, což je tedy dáno tím, že vzácných onemocnění je sice 

v jednotlivých nosologických jednotkách velmi málo, nicméně jde o rozsáhlou skupinu 

samostatných onemocnění.  

Uváděný charakter protipólu se tedy dotýká zjevně financování výzkumu léčiv 

na tato onemocnění.  

V oblastech nejméně rozvinutých zemí světa přitom při očekávaných odlišných 

skladbách onemocnění v populaci a současně odlišných možnostech diagnostiky (tedy 
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lze očekávat horší standardní péči, a to i rámci procesu diagnostiky) lze v závislosti 

právě na ekonomických možnostech daného státu očekávat odlišnou preferenci na 

rozdíl od rozvinutých zemí, na kterou však také nemusí být vyčleněno dostatečné 

množství peněz z rozpočtu rozvojové země. 

Vzhledem k charakteru pobídek, které v praxi uvádí členské státy Evropské unie 

ale i Spojené státy americké a Japonsko, založených převáženě na partnerství 

soukromého a veřejného sektoru, lze předpokládat hlubší rozvoj diagonálních vztahů 

v pozitivním slova smyslu a vlastně má povahu vytváření vhodného investičního 

prostředí, mimo jiné jako argumentu v případném investičním sporu. 

Takový způsob partnerství se může odrazit i v legislativních aktech, ať již EU, či 

přímo v jednotlivých členských zemích pro podporu dalšího obchodu ale také 

dostupnosti léčiv, pokud budou diagonální vztahy korektně rozvíjeny  

Farmaceutické společnosti tak mohou při zvažování výzkumu na vzácná 

onemocnění do jisté míry pracovat i s možností rozšířené spolupráce v rámci uvedených 

programů.  

Čistě spekulativně, aniž by autor této práce přikládal k následující možnosti 

jakékoliv hodnocení, při stoupajících nákladech na vývoj nových léčiv by mohla být 

součástí podmínek na účast v partnerských programech určité cenové zohlednění oproti 

těm ekonomickým vyspělým státům, jejichž relativní výše příspěvku by byla nižší.  

Ostatně podobné programy mohou farmaceutickým společnostem snižovat 

náklady na vývoj nového léčiva a současně, jak dále v této práci uváděno, například 

jednotlivé členské státy EU mají možnost posuzovat míru přiměřeného zisku 

farmaceutických společností z prodeje léčivých přípravků, a to právě pro účely určování 

míry úhrad za tyto produkty. 

Je tedy, jak vyplývá ze shora uvedeného, několik skupin, kterými je zaměřován 

výzkum nových léčiv, který se odráží i v legislativní činnosti jednotlivých zemí, kdy je 

reflektována problematika civilizačních chorob postihujících rozvinuté země, na druhé 

straně existují iniciativy prosazující výzkum onemocnění, které postihují nejméně 

rozvinuté země, kde však už spíše roste úloha mezinárodních organizací pod hlavičkou 

OSN se snahou, po určitém vzoru partnerství soukromého a veřejného sektoru u oblasti 

léčiv na vzácná onemocnění, zapojit soukromé společnosti i v případě právě výzkumu 

nemocí postihujících dominantně nejméně rozvinuté země.  

Problematika mezivládních dohod se vývojem nových léčiv zabývá také, 

z kapitoly týkající se smluv se třetími zeměmi v této práci to vyplývá také, ale spíše jde 
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o odstraňování překážek v obchodu, zatímco mezinárodní organizace se snaží rozvinout 

mezi nejpotřebnějšími i samotný výzkum a vývoj nových léčiv.  

Jejich pozice ve vyjednávání se soukromými společnostmi na partnerství 

veřejného a soukromého sektoru ale může být o něco slabší, než v případě národních 

autorit, které mají přímý vliv na obchodovatelnost léčivých přípravků stanovením jejich 

úhrady a vůbec projevit ochotu a případnou aktivnější podporu k zavedení příslušného 

léčiva na svůj trh. 

 

5.3. Ochranné prvky na obalech léčiv, padělané léčivé přípravky 

S avizovanou potřebou přehlednosti a srozumitelnosti úpravy, a tedy sjednocení 

do jedné směrnice, tedy jak vznikla směrnice 2001/83/ES, je zajímavé s odstupem 

vydané nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/161. 

Mimochodem i aplikace této směrnice je dokladem snahy o udržení stabilní 

distribuce léčiva ze strany České republiky, když je na ni odkazováno v poznámce č. 

106 vztahující se k novému odst. 9) par. 8 zákona č. 378/2007, o léčivech, a to 

doplněným zákonem č. 44/2019 Sb.88 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU89 definuje ve své 

preambuli podstatné body zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do 

distribučního řetězce. 

V bodu 2 preambule totiž konstatuje, že padělané léčivé přípravky se nedostávají 

do oběhu výhradně nelegálními cestami ale i přes legální distribuční kanál, což, cituji: 

„představuje mimořádnou hrozbu pro lidské zdraví a může vést ke snížení důvěry 

pacientů i v legální dodavatelský řetězec“. 

S odkazováním směrnice na mezinárodní pracovní skupinu věnující se boji proti 

padělání produktů zahrnujících léčiva90 lze konstatovat, že Evropská unie se aktivně 

                                                 
88 Zákon č. 44/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 

pozdějších předpisů 

89 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011 , kterou se mění 

směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde 

o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce (Úř. věst. L 174, 

1. 7. 2011) 

90 International MedicalProducts Anti-CounterfeitingTaskforce – IMPACT. 
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v tomto ohledu minimálně proklamativně účastní řešení problematiky ve spolupráci se 

WTO, což je, vzhledem k předpokládané technologické vyspělosti proti rozvojovým 

zemím, především v zájmu evropských zemí, USA a Japonska, jako vedoucích zemí 

propagujících posun ve výzkumu dominantně v oblastech nejdražších léčiv, 

podléhajících patentové ochraně jako inovativní léčiva. 

V bodě 11 preambule jsou zvažovány přínosy ochranných prvků; pro účely 

zkoumání této práce je podstatné konstatování, cituji: „posouzení rizika padělání 

přípravku by měla zvážit aspekty jako cenu léčivého přípravku, dřívější oznámené 

případy výskytu padělků v Unii a třetích zemích“. 

Dle bodu 12 preambule musí být jakýkoli subjekt dodavatelského řetězce 

balícího léčivé přípravky držitelem povolení výroby, přičemž držiteli povolení výroby, 

který není původním výrobcem léčivého přípravku, by měl mít povolení odstraňovat, 

nahrazovat nebo překrývat tyto prvky pouze za přísných podmínek, přičemž zvláště 

tam, kde dochází k přebalení výrobku, by měly být ochranné prvky nahrazeny 

ochrannými prvky rovnocennými. 

Shora uvedená směrnice pro potřeby respektující i závazky vůči WHO 

definovala pojem padělaný léčivý přípravek v článku 1 písm. c) jako, cituji: „Jakýkoli 

léčivý přípravek s nepravdivým uvedením údajů o jeho a) totožnosti, včetně obalu a 

označení na obalu, názvu nebo složení z hlediska kterékoliv složky včetně pomocných 

látek a síly těchto složek; b) původu, včetně výrobce, země výroby, země původu nebo 

držitele rozhodnutí o registraci, nebo c) historie, včetně záznamů a dokumentů 

týkajících se využitých distribučních cest. Tato definice se nevztahuje na nezamýšlené 

závady v jakosti a není jí dotčeno porušování práv duševního vlastnictví.“  

Z dovětku této definice je přitom i nadále patrno, pokud se týká odkazu na 

nezamýšlené závady v jakosti, že jím nejsou dotčeny případné spory vyplývající 

například z doložek INCOTERMS, ať již je zodpovědnost z nežádoucí události na 

kterémkoliv obchodním partnerovi dle typu smluvně dohodnuté doložky. Je však nutno 

zdůraznit, že toto konstatování se týká výhradně smluvní odpovědnosti mezi 

obchodními partnery.  

Jak ostatně směrnice 2011/62/EU podotýká v bodě 10 preambule, léčivo se 

může dostat i do třetích zemí. EU i její členské státy jednotlivě jsou přitom zodpovědné 

za dodržování mezinárodních dohod.  

Jako příklad lze uvést relativně podrobnou „Dohodu o volném obchodu mezi 

Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na 
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straně druhé“ – když například v článku týkajícího se propadnutí věci je EU jako 

smluvní strana povinna zajistit, aby, cituji: „…zboží s padělanými ochrannými 

známkami a zboží s porušenými autorskými právy, jež propadlo podle tohoto článku, 

nebylo-li zničeno, bylo odstraněno z obchodní sítě, není-li takové zboží nebezpečné pro 

zdraví a bezpečnost osob…“.  

Dle zmiňovaného bodu 10 preambule směrnice 2011/62/EU pak mají jednotlivé 

členské státy EU „přijmout opatření s cílem zajistit, aby se tyto padělané léčivé 

přípravky po vstupu do Unie nedostaly do oběhu…“ S ohledem na ustanovení Výboru 

pro obchod, dle čl. 15.1 zmíněné Dohody byla v návaznosti na ustanovení čl. 15.3 

zřízena Pracovní skupina pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky ke 

spolupráci v oblasti právních předpisů. 

Pokud již bylo shora zmíněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2016/161, lze doplnit, že v preambuli tohoto nařízení lze sledovat určité aspekty 

naznačující ovlivnění trhu s léčivými přípravky v návaznosti na rizika spojená 

s možností padělání těchto produktů a také ovlivnění celého dodavatelského řetězce. 

V bodu 2 preambule je vyjádřen vztah mezi různými mechanismy ověřování pravosti 

léčiv s tím, že různé mechanismy na různých státních a regionálních úrovních, 

respektive jejich odlišnost může omezit oběh léčivých přípravků na území Evropské 

unie a „zvýšit náklady pro všechny aktéry v dodavatelském řetězci“. 

Pro distributory je podstatná možnost dle bodu 3 preambule ověřovat pravost u 

těch lékařských přípravků, u kterých existuje vyšší riziko padělání. V souladu se 

Směrnicí 2001/83/ES je tak vytvořen systém se zavedením, cituji: „požadavku na 

umístění ochranných prvků skládajících se z jedinečného identifikátoru“ a prostředku 

k ověření manipulace s obalem.  

Ačkoliv by přitom měla být pravost v zásadě ověřována na konci 

dodavatelského řetězce, tedy lékařem či lékárníkem, u léčivých přípravků, u kterých je 

zvýšeno riziko padělání, tuto možnost by měl mít i distributor léčiva. 

Hovoří se také v bodě 4 preambule tohoto nařízení o vyřazení jedinečného 

identifikátoru ze systému úložišť, pokud je balení poskytnuto veřejnosti, ve zvláštních 

případech, ale i v případě distribuce mimo Unii, aby „nemohlo být žádné jiné balení se 

stejným jedinečným identifikátorem úspěšně ověřeno“. 

Bod 8 sice nepovažuje za nezbytnost souladu s určitými mezinárodními 

normami, daný soulad však může být použit jako důkaz, že určité požadavky tohoto 

nařízení nejsou splněny. 
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Kód přípravku je přitom jedinečný celosvětově.  

Dle bodu 19 s odkazem na případy v minulosti existuje vyšší riziko padělání 

například u „přípravků vrácených osobami oprávněnými nebo zmocněnými vydávat 

léčivé přípravky veřejnosti nebo distributorům, nebo u léčivých přípravků 

distribuovaných osobami, které nejsou ani výrobci, ani distributory, kteří jsou současně 

držiteli rozhodnutí o registraci, ani určenými distributory“.  

Pravost těchto léčivých přípravků tedy podléhá doplňkovému ověřením 

prováděnému distributory v celém dodavatelském řetězci (dle článku 10 a 11 tohoto 

nařízení). Za zajištění nahrání „informací o legitimních jedinečných identifikátorů“ jsou 

vzhledem k citlivé povaze informací (bod 32 preambule), je však zodpovědný výrobce 

(článek 4 ve spojení s článkem 53 bodem 1. tohoto nařízení).  

Krom držitele rozhodnutí o registraci o zajištění vyřazení jedinečného 

identifikátoru léčivého přípravku či označení jeho stažení či odcizení má však tuto 

povinnost i osoba odpovědná za uvádění léčivých přípravků na trh Evropské unie 

v případě souběžně dovážených nebo souběžně distribuovaných léčivých přípravků. 

Nicméně v určitých případech dle článku 22 tohoto nařízení má distributor 

povinnost ověřit a navíc i vyřadit jedinečný identifikátor mimo jiné i v případě, že má 

v úmyslu daný přípravek distribuovat mimo EU. 

Celosvětová jedinečnost identifikátoru je patrna i čárových kódů, které vyhovují 

normě Mezinárodní organizace pro normalizaci/Mezinárodní elektrotechnické komise 

(„ISO/IEC“), jak patrno i z čl. 5 shora uvedeného nařízení. 

Padělání léčiv není jen otázkou rozdílu v ceně proti originálnímu léčivu, které by 

mohlo být nasnadě v rozvinutých zemích, například v rámci EU. Je to i otázkou 

absolutního nedostatku; padělaná léčiva se vyskytují ve vysoké míře v rozvojových 

zemích. 

Keňská farmaceutická společnost (The Pharmaceutical Society of Kenya) udává, 

že více než 50% léků proti malárii, prodaných v Keni, je padělaných.91 

 

 

 

                                                 
91 The International Chamber of Commerce, Long term impacts of counterfeiting and piracyon 

increased Foreign Direct Investment and employment in Kenya, March 2013, 18stran, str. 8, [online] [16. 

5. 2019] dostupné z https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/FDI-and-employment-in-

Kenya.pdf 

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/FDI-and-employment-in-Kenya.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/FDI-and-employment-in-Kenya.pdf
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5.4. Prekurzory drog 

Oblast prekurzorů drog představuje relativně samostatnou kategorii v oblasti 

obchodu s léčivými přípravky. Již intuitivně a bez potřeby dokazování to lze odvodit od 

zvláštního charakteru účinných látek této kategorie.  

V předmětné oblasti je zvýšený zájem na kontrole tohoto obchodu, když je za 

určitých medicínských okolností chápán pozitivní přínos těchto chemických látek ve 

prospěch pacientů. 

Česká národní legislativa upravuje problematiku prekursorů drog v zákoně o 

prekursorech drog.92 V ustanovení §46 písm. n) týkajícího se působnosti Ministerstva 

zdravotnictví jako správních orgánu v této oblasti je tento úřad oprávněn spolupracovat 

s Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek93 s ohledem na čl. 12 Úmluvy 

Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a 

psychotropními látkami z roku 1988, odkazem uvedena v poznámce pod čarou. 

Na tuto úmluvu pak z hlediska práva Evropské unie odkazuje i nařízení o 

prekursorech drog.94 

Příkladem, že obchod s chemickými látkami, v tomto případě tedy prekursory 

drog, není jen věcí obchodníků a lékáren, je i skutečnost, že s těmito látkami mohou za 

určitých okolností nakládat i orgány státní správy.  

Jen potud na kraj oblasti správního práva (mimo údaj, že dle ustanovení §50 

zákona o prekursorech drog má určité pravomoci i SÚKL), že s látkami kategorie 1 dle 

tohoto nařízení má možnost vykonávat činnost a v tomto smyslu žádat o licenci 

podnikající fyzické či právnické osoby či zvláštní licenci, a to nejen poskytovateli 

lékárenské péče, ale i Celní správě České republiky, Policii České republiky, Vojenské 

policii, Vězeňské službě České republiky a Armádě České republiky.  

Tento výčet demonstruje další řadu institucí, které mají na mezinárodním 

obchodě s léčivy určitý právní zájem již z hlediska samotné podstaty své činnosti 

v mezích své působnosti. 

Ve vztahu ke třetím zemím se pak bylo přijato nařízení, kterým se stanoví 

pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a 

třetími zeměmi.95 

                                                 
92 Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, ve znění pozdějších předpisů. 

93 Zřízen „Jednotnou úmluvou o omamných látkách“ dne 31. března 1961 v New Yorku.  

94 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 

o prekursorech drog (Úř. věst. L 47, 18. 2. 2004) 
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V preambuli Nařízení Komise (EU) č. 2015/1011 ze dne 24. dubna 201596 je pak 

konstatováno, cituji: „nařízení (ES) č. 273/2004 zabývá domácím obchodem a nařízení 

(ES) č. 111/2005 upravuje obchod mezinárodní, obě nařízení obsahují řadu ustanovení 

společných oběma nařízením. Pro zajištění soudržnosti je vhodné přijmout jediný akt 

v přenesené pravomoci týkající se obou nařízení“. 

Dle bodu 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 je přitom 

při odůvodňování „harmonizované kontroly obchodu s prekursory drog“ na úrovni 

Společenství s respektem k zásadě proporcionality konstatována „mezinárodní a rychle 

se měnící povaha takového obchodu“. 

V preambuli Jednotné úmluvy o omamných látkách97 je uveden odkaz na 

potřebu mezinárodní spolupráce, když jako motivace je uveden přímo etický aspekt 

„starosti o fyzické a morální zdraví lidstva“ a „uznávajíce, že lékařské použití 

omamných látek je … nezbytné pro ulehčení bolestí a že je nutné podniknout potřebná 

opatření k zajištění omamných látek k těmto účelům“.  

Přirozeně přitom s odkazem na toxikomanii jako nežádoucí jev, v preambuli 

příhodně nazvané jako „pohroma pro jednotlivce a hospodářské a sociální nebezpečí 

pro lidstvo“.  

V rámci této úmluvy, respektive čl. 14 odst. 1 písm. a) je proklamativně 

argumentováno i spoluprací s mezinárodními nevládními a odbornými organizacemi, 

stejně tak upravuje situace, kdy jsou porušena plnění ustanovení této úmluvy, zčásti má 

charakter sankčního ustanovení. 

 Příklad normy v zásadě imperativního charakteru lze nalézt v čl. 24 této úmluvy 

týkající se omezení výroby opia určeného pro mezinárodní obchod včetně snahy o 

množstevní omezení vývozu, ale i výroby opia.98 

                                                                                                                                               
95 Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro 

sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Úř. věst. L 22, 26. 1. 2005) 

96 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, kterým se 

doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady 

(ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími 

zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (Úř. věst. L 162, 27. 6. 2015) 

97 Jednotná Úmluva o omamných látkách ze dne 31. března 1961 v New Yorku 

- 98 Se zřetelem na tyto normy pak navazuje vnitrostátní právo, v České republice jde o 

nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních 

limitech, ve znění pozdějších předpisů. I tento seznam pak musí být v souladu (podotýkáno – s ohledem 

na zdůraznění neutuchající dynamiky vývoje a zjevnou chronickou aktuálnost tématu) s Nařízením 
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5.5. Digitalizace v oblasti zdravotnictví 

Jestliže je stále více akcentována oblast vzácných léčiv a obecně význam 

inovativního průmyslu v oblasti obchodu s léčivy, rozvíjí se i v souběhu s dalším 

průmyslem oblast digitalizace. 

Přímý vztah mezi těmito problematikami odráží i Závěry Rady o zdraví v 

digitální společnosti – dosahování pokroku, pokud jde o daty podložené inovace v 

oblasti zdraví99, v bodě č. 2 preambule přitom přímo zmiňuje přímo i personalizovanou 

medicínu s „potenciálem nástrojů a služeb elektronického zdravotnictví“. 

Přitom již dle dokumentu Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě ze dne 6. 

5. 2015100 je třeba elektronizace zdravotnictví.   

V odkazu na léčiva se dokument dotýká odkazem na léčiva i problematiky 

antimikrobiální rezistence, kde by elektronické zdravotnictví mohlo dle názoru Komise 

zlepšit kontrolu preskripce antibiotik. 

Jestliže je zde v kapitole o personalizované medicíně zmíněna potřeba rozvoje 

trhu s léčivými přípravky s ohledem na civilizační onemocnění v rozvinutých zemích, a 

to i s ohledem na vyšší průměrný věk dožití, pak zde uvedené Závěry Rady o zdraví v 

digitální společnosti – dosahování pokroku v bodě 8 preambule konstatují, cituji: 

„…členské státy čelí společným výzvám spojeným s nárůstem výskytu chronických 

onemocnění a s omezenými lidskými i finančními zdroji na zajištění udržitelnosti svých 

systémů zdravotní péče a uspokojení rostoucích nároků v souvislosti se stárnutím 

populace…“.  

Dle bodu 14 preambule je pak s potřebou posílit interakci mezi zdravotnickými 

profesionály a i komunikaci s pacienty dána do souvislosti i právě personalizovaná 

medicína, což je posíleno zdůrazněním potřeby snáze chápat a lépe kontrolovat 

využívání dat týkající se zdraví pacientů (včetně odkazu na data zpřístupnění on-line a 

jejich správu).  

                                                                                                                                               
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443 ze dne 29. června 2016, kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení 

určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (C/2016/3946) (Úř. věst. L 235, 1. 9. 2016) 

99 Závěry Rady o zdraví v digitální společnosti – dosahování pokroku, pokud jde o daty 

podložené inovace v oblasti zdraví (Úř. věst. C 440, 21. 12. 2017) 

100 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě. Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů, Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě /* COM/2015/0192 final */ 
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Je tak přímo dávána do souvislosti personalizovaná medicína i digitalizace 

v oblasti zdravotnictví, a to s oblastí civilizačních onemocnění. 

Oblast digitalizace ve zdravotnictví je však podstatná i pro další kapitolu v této 

práci probíranou, a tím je dle bodu 19 preambule i nebezpečí antimikrobiální rezistence, 

kdy vedle dalších zdravotních hrozeb (zmíněny jsou přeshraniční zdravotní hrozby 

„biologického, environmentálního a neznámého původu“), kdy může pomoci 

přeshraniční výměna dat týkajících se zdraví.  

Stejně tak dle bodu 18 má elektronizace zdravotnictví pomoci možností 

„kombinovat soubory dat z různých zdrojů a států“, a to zvláště v oblasti vzácných 

onemocnění a „komplexních onemocnění s nízkou prevalencí“. 

V bodě 4 preambule uvedeného dokumentu je pak dále odkaz na Usnesení 

Evropského parlamentu o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě, respektive zlepšení 

bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci.101 

Vedle dalších výzev týkajících se antimikrobiální rezistence, také zde 

v samostatné kapitole probírané, je bodu I. poukázáno na „vysoký potenciál“ 

elektronického zdravotnictví zaměřeného na pacienta, pokud jde o, cituji: „zlepšení 

kvality a účinnosti lékařské péče, a může zároveň přispět k lepší výkonnosti 

zdravotnictví…“.  

Současně k „Vyjádření k druhé zprávě Komise o provádění doporučení Rady“ je 

ve stejném dokumentu v bodě 11. mezi kroky ke zlepšení v rámci zdůraznění možných 

výhod elektronického zdravotnictví (e-Health) uvedeno i umožnění digitálního 

předepisování léčiv a upozornění na lékové interakce. 

 

5.6. Léčivé přípravky a životní prostředí 

Jeden z faktorů, který bude v dalších letech pravděpodobně hrát roli, bude 

vzhledem k užívání produktů farmaceutického průmyslu i únik léčiv a jejich metabolitů 

do životního prostředí. 

V uplynulých dvou desetiletích vědci, regulační agentury a Evropská komise 

uznali, že léčiva jsou nově vznikajícím problém v oblasti životního prostředí. Bylo 

prokázáno více než 600 farmaceutických látek celosvětově v životním prostředí. 

                                                 
101 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví v 

Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci (2014/2207(INI)) (Úř. věst. C 

353, 27. 9. 2016) 
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Navzdory různým způsobům použití a specifickým místním expozičním scénářům byly 

v každém z regionů OSN zjištěny farmaceutické látky.102 

V tomto směru lze najít určitou inspiraci ve způsobu úpravy přítomnosti 

chemických látek v životním prostředí v rámci jiného odvětví, například v rámci 

zemědělství.     

Reflexe z oblasti pesticidů a průmyslových chemikálií by měly sloužit jako 

ukazatele či semafory při hledání harmonizovaných koncepcí pro humánní léčiva.103 

V zásadě je však legislativně řešena speciální úpravou pro léčiva. Ke dni 30. 

června 2019 byl stanoven konec stádia veřejných konzultací k aktualizovanému pokynu 

Evropské lékové agentury pro posuzování environmentálních rizik humánních léčivých 

přípravků. Vedle aktualizovaných částí (jako je např. diskuze o možné sekundární 

otravě vlivem akumulace určitých sloučenin v potravinovém řetězci), je řešena 

problematika posuzování rizik zásadně v půdě a povrchové i podzemní vodě.  

S odkazem na rizika stran možné antimikrobiální rezistence zmiňované u tématu 

potřeby digitalizace je třeba podotknout, že i zde se na antibiotika poukazuje, ovšem 

v souvislosti pouze s jejich koloběhem v přírodě, což ovšem souvisí i s antimikrobiální 

rezistencí, ačkoliv to zde není uvedeno.104 

Do určité míry je patrné, že rámec proklamací je při omezeném rozsahu 

dokumentu obtížné přesáhnout, když je řešena celá komplexní oblast zahrnující i 

problematiku výskytu endokrinních účinných látek v přírodě. Obsahuje však odkaz na 

článek 8. odst. 3 písm. ca) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ve věci 

registrace léčivého přípravku s hodnocením „…potenciálního rizika, které léčivý 

přípravek představuje pro životní prostředí…“.  

Lze jen doplnit, že v písm. g) téhož ustanovení je pro účely získání registrace 

léčivého přípravku potřeba přiložit údaje a dokumenty související nejen s identifikací 

                                                 
102 KÜSTER ,Anette a ADLER, Nicole. Pharmaceuticals in the environment: scientific evidence 

of risks and its regulation. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014;369(1656):20130587. str. 1 

Dostupné online  doi:10.1098/rstb.2013.0587 [16. 5. 2019] 

103 KÜMMERER, Klaus, ed., Pharmaceuticals in the Environment: Sources, Fate, Effects and 

Risks, Vyd. 3. Berlin, Heidelberg, Springer, 2008, 521 s. ISBN-13: 978-3540746638, str. 332 

104 EMA. Guideline on the environmental risk assessment of 4 medicinal products for human use 

– Revision 1, First published: 30/11/2018, EMEA/CHMP/SWP/4447/00 Rev. 1, [online] [16. 5. 2019] 

dostupné z https://www.ema.europa.eu/en/news/revised-guideline-assess-risk-human-medicines-

environment 
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léčivého přípravku, popisu výroby, mechanismu jeho účinku včetně indikací a 

nežádoucích účinků, dobou použitelnosti i „důvody pro jakákoliv preventivní a 

bezpečnostní opatření, která je třeba přijmout při uchovávání léčivého přípravku, jeho 

podávání pacientům a při likvidaci odpadu, společně s uvedením možných rizik, která 

léčivý přípravek představuje pro životní prostředí“.  

V této souvislosti je k připomenutí plán rozvoje spolupráce mezi EMA a FDA, 

ačkoliv v dle odst. 3 písm. l Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES se 

k registraci předkládají i kopie případného rozhodnutí ve třetích zemích obecně. 

V tomto ohledu lze dále odkázat na správně-právní problematiku sdílené 

působnosti Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)105 a EMA. 

Zajímavý, ale na druhou stranu i problematický, by do budoucna mohl být 

případný test proporcionality při poměřování veřejného zájmu při hrozbě nepříznivého 

vlivu například na stav vodních útvarů a individuálního zájmu skupiny pacientů 

užívajících léčivo nebezpečného pro životní prostředí při významném riziku úniku 

podstatného množství tohoto léčiva do životního prostředí.  

V takovém případě je již samotný vývoj léčiva, u kterého by takové riziko 

mohlo existovat, o to více pro výrobce rizikový.  

Přitom již v rámci registrace, jak výše uvedeno, přikládá informace stran léčiva, 

které má v úmyslu registrovat, o likvidaci odpadu. Dotkne se tedy i oblasti obchodu 

s léčivy, jestliže test proporcionality dopadne v neprospěch uvedení léčiva na trh.  

Na straně druhé lze uvést jako příklad situaci, kdy členský stát neporuší při 

„nedosažení dobrého stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu nebo případně 

dobrého ekologického potenciálu nebo neúspěch při předcházení zhoršování stavu 

útvaru povrchové nebo podzemní vody“ směrnici Evropského parlamentu a Rady 

 2000/60/ES106, pokud dle čl. 4 bodu 7 mj. „…důvody těchto změn nebo úprav 

vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu nebo pokud jsou přínosy pro životní prostředí 

a společnost při dosahování cílů stanovených v odstavci 1 převáženy přínosy nových 

změn pro lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel…“ a nelze-li z důvodu „…technické 

                                                 
105 „…Cílem agentury je poskytovat Unii a členským státům objektivní, spolehlivé a 

porovnatelné informace o životním prostředí na evropské úrovni, a tím jim umožnit přijmout potřebná 

opatření na ochranu životního prostředí, vyhodnotit výsledky těchto opatření a informovat veřejnost…“ , 

citováno z: Úřední věstník Evropské unie L68, ze dne 15. března 2011, svazek II, str. 355. 

106 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22. 12. 2000) 
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neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky, jež by byly 

z hlediska životního prostředí významně lepší…“. 

Dle směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršování stavu107, 

je však zodpovědností členských zemí dle čl. 5 identifikovat „významný a trvalý 

vzestupný trend a definování počátku změny trendu“.  

Lze očekávat, že výrobce by mohl svou část odpovědnosti splnit právě při 

registračním řízení, ať již národním, či centrálním u EMA. 

A konečně, dle čl. 8c Směrnice 2008/105/ES108, ve znění Směrnice Evropského 

parlamentu a rady 2013/39/EU109, bylo Evropské komisi nadále uloženo, aby navrhla 

„…opatření určená k přijetí případně na úrovni Unie nebo členského státu, které řeší 

možné dopady farmaceutických látek na životní prostředí…“. V návaznosti na tento 

úkol bylo vydáno sdělení Komise ve věci „Strategický přístup Evropské unie k léčivým 

přípravkům v životním prostředí“110.  

Odkazuje přitom i na farmaceutický průmysl jako takový, když dle bodu 5.2 

tohoto sdělení, cituji: „je třeba povzbuzovat farmaceutický průmysl k tomu, aby v celém 

průběhu fází navrhování a výroby více zohledňoval životní prostředí z hlediska 

životního cyklu…“ 

Skutečnost, že je farmaceutický průmysl nikoliv jen otázkou národní či převážně 

evropskou, ale že jde o odvětví působící zcela běžně i v kontaktu se třetími zeměmi 

svědčí prohlášení z téhož bodu, cituji: „…Vzhledem k tomu, že toto odvětví působí na 

globální úrovni a jeho činnost může mít celosvětový dosah, má pro Unii smysl zajistit 

rovné podmínky v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví v celé Unii a 

povzbuzovat odpovědné chování i mimo Unii…“. 

                                                 
107 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně 

podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27. 12. 2000) 

108 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách 

environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 

83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES (Úř. věst. L 348, 24. 12. 2008) 

109 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013 , kterou se mění 

směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky Text s 

významem pro EHP (Úř. věst. L 226, 24. 8. 2013) 

110 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru, Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí, ze dne 11. 3. 2019, 

COM/2019/128 final 
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Komise k tomu dále přímo uvádí, že bude financovat výzkum a inovace s cílem 

podpořit vývoj „ekologičtějších“ léčiv se schopností rozkládat se v čistírnách odpadních 

vod na neškodné látky, a tedy akcentuje problematiku vodních útvarů, stejně tak ale 

uvažuje o „rozšíření odpovědnosti výrobce při podpoře opatření ke zlepšení účinnosti 

úpravy vody“, když dokonce informuje i o tom, že „bude přímo spolupracovat 

s farmaceutickým průmyslem na jeho potenciálním přínosu k plnění tohoto přístupu“, 

tedy zřejmě k podpoře ekologičtější výroby i vývoji léčiv šetrnějších na životní 

prostředí.  

Ve svém závěru Komise ale připomíná i problém antimikrobiální rezistence, 

která s odpadovým hospodářstvím v oblasti léčiv také souvisí. 

Je zřejmé, že i tato oblast bude vysoce závislá na schopnostech inovativních 

výrobců a jen doplňuje samostatný odkaz na inovativní průmysl v této práci, když i 

v tomto Sdělení Komise v úvodu výslovně konstatuje, že „Farmaceutické odvětví je 

dynamický sektor, který stimuluje inovace.“ 

Dle bodu 5.1 tohoto sdělení Komise má v úmyslu kontrolovat i přiměřenou 

spotřebu léčiv (uvádí přímo „uvážlivé používání léčivých přípravků“) s akcentem na 

zdravotnické pracovníky.111 

Lze se domnívat, že ačkoliv jde o proklamace ze strany Komise, bude tyto 

zásady uplatňovat do určité míry právě u registrací léčiv.  

S ohledem na shora uvedené dokumenty lze předpokládat, že ze strany Evropské 

unie nejde o překvapivý zvrat, ale o pozvolný vývoj legislativy Evropské unie, které ale 

reflektuje, když úvodu svého Sdělení mj. připomíná 3. zasedání Environmentálního 

shromáždění OSN (dne 5. - 6. prosince 2017), týkajícího se obecně znečišťování 

životního prostředí. Nelze tedy argumentovat tím, že by ve věci bylo jednání Komise 

nepředvídatelná. 

Problematika životního prostředí se při své závažnosti dotýká i samotného 

nařízení Řím II112, když definuje škodu na životním prostředí v bodě 24 Preambule 

                                                 
111 Problematika reziduí léčiv je ale širšího rozmezí, jak vyplývá již z názvu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se stanoví postupy 

Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného 

původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 

152, 16.6.2009). Příslušný akcent tedy bude nutno uplatňovat na širší skupinu obyvatel. 
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tohoto nařízení.113 Farmaceutické společností se při samotné výrobě léčivého přípravku 

dotýkají i problémů vyplývajících z obecné úpravy pro různé průmyslové produkty.  

Jako příklad lze určit kolizní úpravu v článku 7 týkajícího se rozhodného práva 

pro mimosmluvní závazkové vztahy vznikající ze škody na životním prostředí (ale i 

„škody na zdraví nebo na majetku v důsledku takové škody“), je právo „určené podle 

čl. 4 odst. 1, pokud si osoba, která uplatňuje nárok na náhradu škody, nezvolí za 

rozhodné právo pro svůj nárok právo země, kde došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku 

škody“ s užitím hraničního určovatele damni infecti. „Důvodem formulace speciálního 

pravidla  je možnost realizace jednostranné a omezené volby práva žalobcem, který 

může svou žalobu postavit na právu loci delicti commissi.“114 

 

5.7. Inovativní léky 

Inovativní průmysl sehrává v oblasti obchodu s léčivy již intuitivně vlivem 

společenské poptávky výraznou roli nejen snahou o setrvalý vědecký pokrok, ale i 

s ohledem na neustálou dynamiku přizpůsobování se mikrobů, akcentaci významu na 

nové nosologické jednotky související do značné míry s životním stylem, svou roli na 

úpravách spektra nemocí hraje i měnící se životní prostředí. 

                                                                                                                                               
112 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu 

rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. L 199, 31. 7. 2007) 

113 „Škodou na životním prostředí“ by se měla rozumět „nepříznivá změna v přírodním zdroji, 

jako je voda, půda nebo vzduch, zhoršení funkce, kterou tento zdroj vykonává ve prospěch jiného 

přírodního zdroje nebo veřejnosti, anebo snížení rozmanitosti živých organismů“. 

114 ROZEHNALOVÁ, Naděžda et al. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. Vyd. 2. 

Praha: Wolters Kluwer, 2018. 389 s. ISBN 978-80-7598-123-3, str. 152. Dále poukazuje i na určitou 

situaci, která se obecně může dotýkat i farmaceutického podniku, a to poukázáním na preventivní 

charakter úpravy – tedy tím, že, cituji: „subjekty provozující nebezpečnou činnost s potenciálně 

negativním vlivem na životní prostředí nebudou tak výrazně motivovány k umísťování těchto provozů do 

blízkosti hranic států a následného například vypouštění nebezpečných látek na území sousedního státu, 

podle jehož práva jsou poskytovány nižší náhrady z poškození životního prostředí.“ – tamtéž na str. 152.  

Je ovšem k diskuzi, o jak velkou vzdálenost by se muselo jednat, když se prokáže chemická 

stabilita uniklého meziproduktu z farmaceutického průmyslu například do vodního prostředí u řeky 

vedoucí přes státní hranice. 
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Dle bodu 9 preambule Směrnice 2003/63/ES115, cituji: „Léčba různých 

získaných a dědičných patologických poruch funkcí u lidí vyžaduje nové koncepční 

přístupy založené na vývoji biotechnologických postupů.“ 

K těmto koncepčním přístupům má patřit použití „léčivých přípravků pro 

moderní terapii“ s ústřední úlohou biomolekul jako účinných látek a jež jsou výsledkem 

genových přenosů (tedy určené pro genovou terapii) a manipulované nebo upravené 

buňky tedy určené pro buněčnou terapii). Lze se určitým způsobem domnívat, že i tato 

skutečnost, ať již se vlivem novějších vědeckých poznatků může charakter samotného 

léčivého přípravku částečně lišit, je důvodem pro snahu nejen uplatňovat národní zájmy 

ve smyslu zapojení do stabilního systému dodávek všech podstatných léčiv za 

přiměřenou cenu, ale je i důvodem pro to, aby stát nadále podněcoval rozvoj partnerství 

soukromého a veřejného sektoru.  

Je i důvodem pro to, aby bylo podporováno zapojení českých podniků do 

mezinárodního obchodu s léčivy a vývoje nových léčivých přípravků tak, jak bylo 

v minulosti zapojeno do automobilového průmyslu. 

Na základě pobídek národních autorit, případně mezinárodního společenství či 

různých nadací, jak je patrno i z kapitoly o léčivech na vzácná onemocnění či výzkum 

v oblasti léčiv pro dětskou populaci, může být motivována farmaceutická společnost pro 

vývoj nového léčiva. Nejzásadnějším benefitem je odměna za vývoj nového léčiva ve 

formě patentové ochrany po určitou dobu.  

Ať tak či onak, péče o inovativní průmysl v oblasti obchodu s léčivy je zásadním 

úkolem pro mezinárodní společenství, které pro efektivní vývoj potřebuje silný 

farmaceutický průmysl s dostatkem volného kapitálu. 

 Ačkoliv se jedná v zásadě o odlišné situace, přístup národních autorit by měl být 

v podstatě obdobný. Navíc určité průsečíky lze i v této oblasti najít, farmaceutická 

společnost může být k zajištění dodávek léčiva do příslušného státu motivována o to 

více tehdy, jestliže v daném státě vlastní výrobní podnik, atp.    

Stran genové terapie, ale i „somatobuněčné terapie a tkáňového inženýrství“, 

tedy obecně moderní terapie je však také vyžadován zvláštní postup nejen v přesných 

právních definicích, ale i „zvláštní a harmonizovaná pravidla pro volný pohyb těchto 

                                                 
115 Směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června 2003, kterou se mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. 

věst. L 159, 27. 6. 2003) 
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přípravků … a účinné fungování vnitřního trhu v biotechnologickém odvětví“, viz bod 5 

preambule Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 (ačkoliv v tomto 

nařízení není pojem „inovativní léčivý přípravek“ přímo definován ani využíván.  

V oblasti systematiky názvosloví narůstá komplikovanost se vstupem možných 

odvětví do oblasti léčivých přípravků stále více, když je vzata v potaz například 

aplikace nanotechnologií na farmaceutický průmysl. 

Zatímco jsou totiž popisovány další postupné pokroky ve vědě v oblasti 

nanotechnologií, dopad tohoto odvětví na oblast ekonomiky a společnosti může být 

širší.116 Ačkoliv se může zdát, že v rámci EU panuje shoda ve způsobu prosazování tak 

bohulibé myšlenky, jako je potřeba dynamiky rozvoje odvětví inovací, lze nalézt 

odlišný popis, a tím je určitý střet mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. 

Jde o radikalitu inovací, protože to může ovlivnit podklady pro politiku a regulaci. Při 

postupných inovacích totiž mohou být ke shromáždění důkazů pro posouzení 

příslušných rizik postačující stávající právní předpisy, což je podstatné z toho důvodu, 

že nový produkt může přinášet vedle dalších rizik i ohrožení zdraví. V případě 

inkrementální inovace zůstává posouzení rizik do jisté míry nezávislé na politické 

složce rozhodování.117  

Odborná agentura, v oblasti léčiv tedy EMA a další vědecké výbory, tak 

poskytují Evropské komisi podklady k rozhodnutí o povolení určité látky či výrobku, 

což je v zásadě dostačující pro postupné inovace a ostatně to souvisí s povahou 

Evropské komise jako orgánu výkonné moci. Inovace radikální však přesahují možnosti 

běžného rozhodování s ohledem na míru rizik, která s sebou přináší dosud nedostatečné 

prozkoumání okolností objevu k tomu, aby mohla být zajištěna jeho bezpečnost do té 

míry, do jaké míry je možnost tyto okolnosti prozkoumat u objevů postupných.  

Zde je ale nutno podotknout, že Evropské komisi skutečně nezbývá jiný způsob, 

než postupné inovace hodnotit na základě rozsáhlých důkazů a systematického 

posuzování, protože jinak by byla tato výhoda postupných inovací ztracena. Jinou 

výhodu oproti radikálním inovacím totiž nemá, než samotnou bezpečnost při jejím 

zavádění. A kupříkladu v oblasti nanotechnologií se vyskytl spor mezi Evropskou 

komisí a Evropským parlamentem o tom, do jaké kategorie zařadit nanotechnologie. 

                                                 
116 SMISMANS, Stijn a STOKES, Elen . Innovation Types and Regulation: The Regulatory 

Framing of Nanotechnology as “Incremental” or “Radical” Innovation. European Journal of Risk 

Regulation, 8(2), 364-386. (2017). str. 377 doi:10.1017/err.2017.9 

117 Tamtéž str. 371 
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Ve zde odkazovaném článku je poukázáno na dokument „Návrh usnesení Evropského 

parlamentu o regulačních aspektech nanomateriálů (2008/2208(INI))“, kdy je v návrhu 

obsažena kritika dokumentu Komise o nanotechnologii, kde je vyjádřen názor Komise o 

dostatečnosti současných pravidel. Dle kritiky se přitom žádné z dotyčných pravidel 

netýká konkrétních účinků nanotechnologie a je konstatováno, že analýza Komise byla 

založena na „jednostranném legislativním přehledu současných pravidel“. Přitom 

uvádí, že že tato pravidla „nelze pohlížet jako na pouhou otázku provádění, kdy Komise 

za pomoci nepřetržitých ad-hoc dopisů zjišťuje nové informace od podniků“. V návrhu 

dále varuje před opakování „chyb USA ve vztahu k patentovým právům“, a to s tím, 

uplatňované rozsáhlé patentování „vlastností určitých částic by zabraňovalo vývoji a 

vytvářelo dalekosáhlé celosvětové rozdíly“. Patent by totiž dle návrhu Evropského 

parlamentu měl být udělován za konkrétní pokroky „jako např. na postup výroby 

určitého nanomateriálu nebo na určitou aplikaci se zřejmým inovačním posunem…“. 

Evropský parlament kritizoval nejen jednostrannost, ale i neúčinnost zavedených 

pravidel na oblast nanotechnologií. 

Z tohoto demonstrativního příkladu komunikace i mezi jednotlivými orgány EU 

lze usuzovat na několik aspektů problematiky. Jednak je zřejmé, že Evropská komise 

komunikuje s farmaceutickými společnostmi, což je v zásadě pozitivní jev s ohledem na 

akcentaci této práce na oblast spolupráce soukromého a veřejného sektoru, který 

s ohledem na vstupní náklady na výzkum a následně i obchodování s příslušným 

léčivem dosahuje nutně mezinárodního rozsahu.  

Dále je zřejmé, že někdy není jednoduché ani uchopit legislativně jednotlivé 

pokroky v oblasti výzkumu léčiv a v tomto ohledu může být spor mezi jednotlivými 

orgány EU, což ale spadá spíše do oblasti správněprávní, případně do sporu o dělbu 

moci. Co je ale podstatné pro účely zkoumání této práce, je skutečnost, že je nutné 

rozvíjet spolupráci s partnerskými lékovými agenturami, jako je například FDA, i na 

základě tohoto demonstrativního příkladu.  

Jak ale bude patrno z mezivládních dohod uvedených v kapitole 9, která se týká 

bilaterální spolupráce EU se třetími zeměmi, problematika takto podrobně v rámci 

těchto dohod řešena není. Vzhledem k postoji Evropského parlamentu třeba v tomto 

konkrétním případě ve věci patentů v oblasti nanotechnologií, se lze domnívat, že právě 

komunikace i v oblasti inovativních léčiv je potřebná na co nejintenzivnější úrovni. 

V kapitole 5.18 o dodatkových ochranných osvědčeních v této práci je uvedeno, jaké 

dopady má rozdílná úroveň ochrany inovativního průmyslu na další vývoj tohoto 
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odvětví v EU. V oblasti nanotechnologií, které řeší shora parafrázovaný článek, by 

mohly být dopady obdobné, byť v tomto případě „jen“ v oblasti nanotechnologií, 

protože rozdílný přístup k patentové problematice v rámci například EU a USA, by 

mohl představovat určitou překážku v obchodu.  

Právo Evropské unie a postoj jednotlivých členských států i orgánů výkonné 

moci tedy musí reflektovat situaci třetích zemí, se kterými má Evropská unie zájem 

obchodovat, stejně tak jako musí tato partnerská země sledovat vývoj v Evropské unii. 

To by mělo být důkazem toho, že musí spolupracovat jednak lékové agentury, jednak i 

další složky veřejné moci. Dle autora této práce není nekorektní klást si vždy po 

takových střetech otázku, zda nelze využit potenciál bilaterálních mezivládních smluv 

ještě více. 

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 je 

pak vhodné ještě poukázat na tzv. kombinované léčivé přípravky pro moderní terapii, 

jak uvedeno ve smyslu článku 6, 7 a 9 tohoto nařízení, tedy situace, kdy součást 

kombinovaného léčivého přípravku tvoří zdravotnický prostředek, a to například 

s odkazem na skutečnost, že třeba dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se 

mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi 

Evropským společenstvím a Austrálií, která je v této práci zmiňována v kapitole 9.5, 

obsahuje určité propojení sektorových příloh mezi zdravotnickými prostředky a 

léčivými přípravky právě v těch případech, kdy výrobky obsahují obojí, kdy ale není 

užit pojem kombinovaný léčivý přípravek. 

Dále je pak nahlíženo i na „mikropodniky a malé a střední podniky“ a na 

možnosti, jak je povzbudit, aby „prováděly studie jakosti a neklinické studie léčivých 

přípravků pro moderní terapii, měl by těmto podnikům i usnadnit „jakékoliv budoucí 

žádosti o klinické hodnocení a registraci…“ ze strany Výboru pro moderní terapie dle 

Nařízení Komise (ES) č. 668/2009118.  

Problematika mikropodniků a malých a středních podniků je pak tématem pro 

samostatnou kapitolu i obecně jejich podporu při zohledňování jejich významu pro 

obchod s léčivy samotný. 

                                                 
118 Nařízení Komise (ES) č. 668/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se provádí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007, pokud jde o hodnocení a certifikaci údajů o jakosti a 

neklinických údajů týkajících se léčivých přípravků pro moderní terapii vyvíjených mikropodniky a 

malými a středními podniky (Úř. věst. L 194, 25.7.2009) 
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Z pohledu ČR má potřeba rozvoje inovativního průmyslu několik rovin. Jednak 

má být zajištěn bezproblémový přísun dostatečného množství různorodých léčiv, jednak 

mají být motivování zahraniční investoři v oblasti obchodu s léčivy k investicím na 

území ČR.  

Ačkoliv je tedy výhodná spolupráce na úrovni celé EU, nelze pominout ani 

snahy jednotlivých členských států o spolupráci se soukromým sektorem a je třeba se i 

v této oblasti vymezit vůči stoprocentní orientaci na celoevropské projekty.  

Příkladem může být „vybudování“ center formou společného podniku veřejného 

a soukromého sektoru, což je u průmyslu s inovativními léčivy zajímavou možností 

státu podílet se jednak přímým způsobem na jejich vývoji, jednak je to další způsob, jak 

zvýšit šanci dostat se k inovativnímu léčivu ve výsledku za nižší cenu s tím, že hodlá 

zachovat dostupnost adekvátních zdravotních služeb v dané oblasti.  

Například dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 4. května 2009, č. 617, o 

nabytí cenných papírů státem společnosti Národní Tkáňové Centrum a.s. a společnosti 

Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s., je možné poukázat na záznam z jednání 

Poslanecké sněmovny ČR, konkrétně vystoupení Ministryně zdravotnictví ČR, s tímto 

komentářem, cituji: „…nabylo Ministerstvo zdravotnictví cenné papíry této již existující 

společnosti Národní tkáňové centrum, a. s. v nominální hodnotě…Uvedený model 

spoluúčasti státu … byl Ministerstvem zdravotnictví zvolen pro svoji hospodárnost a 

funkčnost, neboť nejenže řeší faktické nepříznivé dopady evropské legislativy, a tím i 

zachování produkce tkáňových transplantátů, ale především umožňuje rozvoj léčby 

léčivými přípravky pro moderní terapii ve prospěch pacientů v České republice a je 

ekonomicky výhodný pro stát.“119  

Jinak zde je příležitost vysvětlit určitý rozpor užívaného názvosloví stran pojmu 

„zdravotní péče“ a „zdravotní služby“; zatímco předpisy EU akcentují v oficiálních 

překladech pojem zdravotní péče, v české legislativě je uplatňován pojem zdravotní 

služby, jak je patrno již z názvů předpisů, jako je „Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a zákon č. 373/2011, o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů“, což akcentuje posun k soukromoprávní povaze poskytování zdravotní 

péče/služeb v českém zdravotnictví, když těmito zákony byl mj. nahrazen zákon č. 

                                                 
119 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online] [16. 5. 2019] Dostupné z 

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/077schuz/s077040.html 

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/077schuz/s077040.html
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20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu120, během jehož účinnosti se používal i v českém 

právním prostředí pojem „zdravotní péče“). 

 

5.8. Mikropodniky, malé a střední podniky 

Jestliže je zvýrazňována potřeba ekonomické stability velikých farmaceutických 

společností, nelze opomíjet ani podniky menšího rozsahu s ohledem na právě inovativní 

potenciál a skutečnost, že menší farmaceutické společnosti mohou vzniknout s 

flexibilněji uspořádaným kolektivem odborníků. Ze strany orgánů Evropské unie 

tomuto tedy byla doposud věnována určitá pozornost. 

Nelze přitom pominout skutečnost, že zatímco malé podniky například v České 

republice mohou být založeny na bázi skupiny odborníků působících ve státních 

nemocnicích či výzkumných institucí, zahraniční farmaceutické společnosti mohou 

například zvolit jednu z forem přímých zahraničních investic, což je situace, která může 

být prospěšná pro všechny zúčastněné strany121 

Nutné je splnit i náležitosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

765/2008, ze dne 9. července 2008, nařízení Komise (ES) č. 2049/2005122 pak dále 

potvrzuje podporu menších podniků).  

                                                 
120 Určitý rozbor nabízí KRÁL, Jakub. Farmaceutické právo. Vyd. 1. Praha: Erudikum, 2014. 

251 s. ISBN 978-80-905897-0-4, str. 23, cituji: „Především oblast medicínského práva výrazně inklinuje 

do soukromoprávní sféry. Obzvláště po přijetí nového soukromoprávního kodexu v podobě nového 

občanského zákoníku je zcela zřejmé, že poskytování zdravotní péče nemá primárně veřejnoprávní 

charakter, jak byla v minulosti chápána nejn laickou veřejností, ale též mnohými odborníky…“. 

121 Cituji: „…Hlavním důvodem, kvůli kterému o přímé zahraniční investice státy a regiony 

soupeří, je jejich dlouhodobý přínos ke zlepšení konkurenceschopnosti ekonomiky…“ PROKOP, Viktor 

a STEJSKAL, Jan. Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. 353 s. ISBN 978-80-7598-131-8, str. 173 a s odkazem na „právní vymezení přímé 

zahraniční investice pro Českou republiku“ vyplývající z ustanovení, cituji: „§ 1 písm. j) zákona č. 

219/1995 Sb., devizový zákon, v platném znění“, dle kterého jde o „formu mezinárodního obchodu – 

jedná se v podstatě o investování finančních aktiv do jiných společností s cílem získat kontrolu, 

převyšující 10% na ovládacích právech“ 

122 Nařízení Komise (ES) č. 2049/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 stanoví pravidla pro platby poplatků ve prospěch 

Evropské agentury pro léčivé přípravky ze strany mikropodniků, malých a středních podniků a pro 

poskytování správní pomoci ze strany agentury těmto podnikům Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 

329, 16.12.2005) 
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Nicméně toto nařízení má povahu lex generalis vůči speciálním předpisům, 

v demonstrativním výčtu se dle bodu 5 preambule tohoto nařízení přímo týkající oblasti 

léčivých přípravků a prekursorů drog, na které je v této práci dále odkazováno. 

Význam malých a středních podniků podtrhovalo již Rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES, když v oddílu „Výzkum ve prospěch malých a 

středních podniků“ bylo uvedeno, že malé a střední podniky jsou „jádrem evropského 

průmyslu“ a měly by být „klíčovou složkou inovačního systému“ a vzhledem k rostoucí 

konkurenci na vnitřním i světovém trhu musí malé a střední podniky „rozšířit znalosti a 

zvýšit intenzitu výzkumu, zlepšit využití výzkumu, rozvíjet obchodní činnosti na 

větších trzích a sítě znalostí na mezinárodní úrovni“ a dále konstatuje, cituji: „…Většina 

opatření, jež členské státy přijímají ve vztahu k malým a středním podnikům, 

nepodněcuje a nepodporuje nadnárodní spolupráci ve výzkumu ani nadnárodní transfer 

technologií. Akce na úrovni EU jsou nezbytné k doplnění a zvýšení dopadu akcí 

prováděných na celostátní a regionální úrovni…“ 

Význam relativně menších (ale dobře finančně zabezpečených silnými 

investory) farmaceutických společností založených „ad hoc“ může vzrůstat právě 

s významem rostoucího zájmu o výzkum vzácných onemocnění. 

 

5.9. Antimikrobiální rezistence 

V kapitole o digitalizaci v oblasti zdravotnictví i v kapitole o vlivu léčivých 

přípravků na životní prostředí lze nalézt zmínku o tzv. antimikrobiální rezistenci.  

Dle sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ve věci Evropský akční 

plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR) ze dne 29. června 2017123, 

představuje tato problematika závažný problém jak v EU, tak celosvětově, a to 

s odkazem na globální akční plán WHO proti antimikrobiální rezistenci 124 

Že jde o významnou oblast obchodu s léčivy, ale dokonce i s vlivem na 

celosvětový obchod a prosperitu světové ekonomiky obecně, svědčí i vyjádření Světové 

banky. Ve své zprávě „Infekce rezistentní vůči lékům – hrozba pro naši ekonomickou 

                                                 
123 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ve věci Evropský akční plán „Jedno zdraví“ 

proti antimikrobiální rezistenci (AMR) ze dne 29. června 2017 (COM(2017) 339 final)  

124 Global Action Plan on Antimicrobial Resistance.I.World Health Organization.ISBN 978 92 4 

150976 3, [online] [16. 5. 2019] dostupné z 

http://www.wpro.who.int/entity/drug_resistance/resources/global_action_plan_eng.pdf 

http://www.wpro.who.int/entity/drug_resistance/resources/global_action_plan_eng.pdf
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budoucnost“125 však zmiňuje podstatnou věc týkající se i patentové problematiky, kdy 

skutečnost, že léčivu již patent uplynul, zvyšuje prodej i dalšími výrobci za nižší ceny, 

nicméně to právě v oblasti antimikrobiálních látek zvyšuje v konečném důsledku jejich 

rezistenci. 

EMA má rovněž v úmyslu zintenzivnit na evropské a mezinárodní úrovni úsilí o 

minimalizaci rizika AMR (antimikrobiální rezistence) vyplývajícího z užívání 

humánních i veterinárních léčiv v rámci Společenství a mezinárodních činností, včetně 

transatlantické pracovní skupiny pro AMR, založené na závěrech summitu EU-USA 

v roce 2009…“126 

Ačkoliv výrazná část této práce se dotýká inovativního průmyslu ve smyslu jeho 

rozvoje v oblasti léčiv týkajících se vzácných onemocnění, na tomto konkrétním 

případě je zřejmé, že EMA, jako vedoucí autorita v oblasti léčiv na území EU, nemůže 

opomínat ani oblasti tradičního zájmu farmaceutického průmyslu i jednotlivých zemí 

týkajícího se ochrany obyvatelstva před nemocemi s potenciálním epidemickým, či 

pandemickým výskytem, s čímž je ostatně spojena i problematika antimikrobiální 

rezistence. 

Pro řadu témat obchodu s léčivy je typický přesah s problematikou jiného 

odvětví, jak i v této práci zmiňováno. V oblasti rezistence vůči antimikrobikům se 

nachází, ačkoliv se jinak snaží tento text obě problematiky oddělit, prakticky významný 

styčný bod mezi humánními a veterinárními léčivými přípravky. Dle bodu 71 Usnesení 

Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: 

zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci127 je, pokud se 

držíme pouze oblasti, kde se užívání antimikrobiálních látek prolíná do veterinárního i 

humánního lékařství, výslovně vyzýváno k zákazu používání antimikrobiálních 

protilátek povolených pouze v humánní medicíně, a to včetně dalších opatření, jako je 

                                                 
125 International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank , Final Report 

Drug-Resistant Infections; A Threat to Our Economic Future March 2017, [online] [16. 5. 2019], 

dostupné z: http://documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/pdf/final-report.pdf 

126  KAPLAN, Warren a kol., Priority Medicines for Europe and the World 2013 Update, 

Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2013, 227 s., ISBN 978 92 4 150575 8, str. 19 

127 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví v 

Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci (2014/2207(INI)) (Úř. věst. C 

353, 27. 9. 2016) 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/pdf/final-report.pdf
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podpoření, cituji: „povinného vedení záznamů o množství všech antimikrobiálních látek 

použitých při chovu hospodářských zvířat, které musí být nahlášeny příslušným 

vnitrostátním orgánům a které musí tyto orgány každý rok zveřejňovat…“, dále je 

vyzváno k vytvoření databáze EU „obsahující údaje o době, místě a způsobu podání 

antimikrobiálních látek a zvířatech, jimž byly podány…“ a zákazu elektronického 

prodeje antimikrobiálních látek.  

Dle bodu 41 preambule Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 

představuje rezistence vůči antimikrobikům v humánních (ale i veterinárních) léčivých 

přípravcích „stále větší zdravotní problém v Unii i na celém světě“.  

Vedle dalšího je zdůrazněna potřeba koordinovaného meziodvětvového postupu 

s posílením, cituji: „uvážlivého používání antimikrobik, vyhýbání se jejich rutinnímu 

profylaktickému a metafylaktickému používání, snahou omezit používání u zvířat 

antimikrobik, která jsou kriticky významná pro prevenci nebo léčbu život ohrožujících 

infekcí lidí a podněcování a vytváření pobídek k vyvíjení nových antimikrobik“.  

Dále je zdůrazněna dle bodu 46 preambule i potřeba spolupráce s „Evropským 

úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a jinými relevantními agenturami Unie, která 

zase zohledňují jakákoli relevantní doporučení mezinárodních organizaci, jako jsou 

Světová zdravotnická organizace (WHO), Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) a 

„Codex Alimentarius“. V případě WHO má být přitom postupováno v souladu 

s globálním plánem WHO proti rezistenci vůči antimikrobikům. 

 

5.10. Distribuce léčivých přípravků 

Složitost obchodu s léčivými přípravky se odráží již v článku 34 preambule 

Směrnice 2001/83/ES, kde je uvedeno, že „Mnoho činností v rámci distribuce 

humánních léčivých přípravků může pokrývat současně několik členských států“.  

„Zákonodárce“ tak dospívá v následujícím odstavci k závěru, že je nutno 

provádět kontrolu celého distribučního řetězce, a to „až k výdeji veřejnosti“, ovšem 

nikoliv ke kontrole a omezování případného paralelního obchodu, ale k „aby bylo 

zaručeno, že takové přípravky jsou skladovány, přepravovány a zachází se s nimi za 

vhodných podmínek“, při současné proklamaci, že opatření umožní „účinnější boj proti 

padělkům.  

Na zvolených distribučních kanálech (ať již jde o vztahy výrobce léčiva a 

lokálního distributora s lékárenským velkoobchodem, zda jde o léčivo volně prodejné, 

či naopak hrazené ze systému zdravotního pojištění, či léčivo inovativní s využitím 
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zejména v centrové péči, či preference modelu „direct to pharmacy“, nebo „direct to 

hospital“) samozřejmě mohou záviset smluvní instrumenty i v rámci smluv 

soukromých obchodních společností, ale i v rámci smluv s mezinárodním prvkem, ať už 

se to týká například doložek INCOTERMS nebo zajišťovacích instrumentů (např. 

možnosti dokumentárního akreditivu, exportního faktoringu atd.), ale i případné slevy, 

daňové úlevy a podobně (zvláštní charakter distribuce včetně úhrady pak individuálně 

mohou mít smlouvy risk-sharingové, či cost-sharingové, které rozdělují riziko 

z neúspěchu či naopak náklady vyplývající z dalšího užívání léčiva, které přináší další 

benefit pacientovi, mezi dodavatele /výrobce/ a systém zdravotního pojištění). 

 

5.11. Postavení lékových agentur 

Nařízením rady (EHS) č. 2309/93128 byl legislativně zahájen proces vzniku 

„Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků“, jakožto specializovaného 

orgánu v oblasti problematiky léčiv. V rámci registračního procesu léčiv přitom byla 

deklarována vědeckost jeho zkoumání. 

Nicméně již problematika názvu agentury přináší určité úskalí, neboť dopady 

činnosti lékové agentury nespočívají jen ve zhodnocení léčivých přípravků. 

V samotném důsledku rozhodnutí této agentury dopadají na celý farmaceutický trh a je 

v této oblasti dominující institucí. Neexistence další srovnatelně významné instituce pak 

činí tuto agenturu v zásadě zodpovědnou za celý vnitřní farmaceutický trh.  

Je tedy sporné, zda byl název Nařízením č. 726/2004129 změněn na „Evropská 

léková agentura“ skutečně z důvodu zjednodušení, jak by se mohlo zdát z čistě 

jazykového výkladu bodu 2 preambule tohoto nařízení.  

V kontextu celé problematiky se při svém rozhodování Evropská léková 

agentura musí samozřejmě držet vědeckého přístupu při registraci léčivého přípravku a 

v této oblasti nelze činit ústupky. 

                                                 
128 Nařízení Rady (EHS)č. 2309/93 ze dne 22. července 1993, kterým se stanoví postupy 

Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a kterým se 

zakládá Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků (Úř. věst. L 214, 24.8.1993) 

129 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 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 (Úř. věst. L 136, 30.4.2004) 
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V rámci své působnosti však může dojít k situacím, že obdrží informaci o 

podstatných skutečnostech majících dopad na celé lékový trh a v takovém případě by 

mělo být povinností lékové agentury tyto skutečnosti reflektovat, ať již v rámci své 

rozhodovací praxe, či tím, že bude adekvátně informovat jednak jednotlivé členské 

státy, jednak další instituce Evropské unie. Je zřetelné, i s ohledem na povahu 

posuzované věci, že důsledky rozhodnutí Evropské lékové agentury působí i navenek.  

V souladu s čl. 218 SFEU Rada přijímá řadu rozhodnutí o mezinárodních 

dohodách. 

Ke zvážení je další intenzivnější komunikace s dalšími lékovými agenturami 

zejména v oblasti registrací léčivých přípravků, což vzbuzuje i otázku možné 

harmonizace regulačních rámců např. mezi EMA a FDA coby vládní agenturou USA, je 

mezinárodní harmonizace v této oblasti hodna diskuze.  

Existují významné rozdíly v charakteristikách prioritně schválených léků ze 

strany FDA a EMA. Harmonizace regulačních rámců může usnadnit schvalování 

farmaceutických výrobků.130  

Například v rámci Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským 

společenstvím a Spojenými státy americkými, konkrétně dle Odvětvové přílohy o 

správné výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky jsou příslušnými orgány ale přímo i 

národní lékové agentury. 

Tato koordinace je dokonce do určité míry nezbytná, pokud by měla být přijata a 

skutečně realizována opatření v rámci dohody TTIP131 či její případné alternativy 

v budoucnosti.  

Že se nejedná pouze o čistě teoretický konstrukt autora této práce, svědčí 

skutečnost, že bylo přijato Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k 

tématu Průmyslové změny v evropském farmaceutickém průmyslu.132  

Bod 4.2 tohoto stanoviska totiž na dohodu TTIP přímo odkazuje s odkazem na 

skutečnost že, cituji: „…Celosvětový farmaceutický průmysl je z větší části soustředěn 

                                                 
130 ALQAHTANI, Saad, a kol. Priority review drugs approved by the FDA and the EMA: time 

for international regulatory harmonization of pharmaceuticals? (2015). Pharmacoepidemiol Drug Saf, 24: 

709– 715. Dostupné online  doi: 10.1002/pds.3793. [16. 5. 2019] 

131The Transatlantic Trade and Investment Partnership 

132 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslové změny v 

evropském farmaceutickém průmyslu ze dne 29. 4. 2014 (2014/C 311/04) 

https://doi.org/10.1002/pds.3793


 

92 

 

 

do EU a do USA a může oběma těmto blokům pomoci řešit otázky spravedlnosti při 

ochraně jejich historických i budoucích investic do léčivých přípravků…“ 

Celosvětový farmaceutický průmysl je z větší části soustředěn do EU a do USA 

a může oběma těmto blokům pomoci řešit otázky spravedlnosti při ochraně jejich 

historických i budoucích investic do léčivých přípravků. K tomuto účelu je důležité, aby 

do probíhajících jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic 

(TTIP) byl vhodným způsobem začleněn hospodářský a sociální rozměr a obavy 

spotřebitelů. 

 

5.12. Test proporcionality při posuzování zájmů jednotlivých stran  

Zásada proporcionality je v této práci zmiňována na několika místech, což by 

mělo odrážet skutečnost, že se posouvá charakter léčby směrem k personalizované 

medicíně, které je dnes nejblíže péče centrová či péče o vzácná onemocnění.  

Směrnice 2001/83/ES uvádí jako svůj hlavní cíl ochranu veřejného zdraví, avšak 

s tou podmínkou, že tohoto cíle musí být, cituji: „dosaženo prostředky, které nebudou 

bránit rozvoji farmaceutického průmyslu nebo obchodu s léčivými přípravky ve 

Společenství“.  

Na prvé místo je tedy kladen důraz na ochranu veřejného zdraví, ale nikoliv za 

cenu ohrožení trhu s léčivy při stabilitě trhu potřebné pro rozvoj nových preparátů. 

Lze připomenout, a může to souviset i s rozvinutým farmaceutickým 

průmyslem, že Švýcarsko požádalo 4. dubna 2012 o zapsání na seznam dle čl. 111b 

odst. 1 této směrnice, jako země, jejichž „právní rámec pro účinné látky pro humánní 

léčivé přípravky a příslušné kontrolní činnosti a činnosti pro vymáhání práva zajišťují 

úroveň ochrany veřejného zdraví rovnocennou úrovni této ochrany v Unii“ a 

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/1057133 bylo této žádosti vyhověno. 

V roce 2013 tak bylo vyhověno i USA a roce 2015 Brazílii a Izraeli. 

Dle čl. 84 směrnice 2001/83/ES pak má pravomoci v oblasti správné distribuční 

praxe po projednání věci s „Výborem pro hromadně vyráběné léčivé prostředky a 

s Farmaceutickým výborem zřízezným rozhodnutím Rady 75/320/EHS.“ 

                                                 
133 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1057, ze dne 1. července 2015, kterým se mění 

prováděcí rozhodnutí 2012/715/EU, kterým se zřizuje seznam třetích zemí, jejichž právní rámec pro 

účinné látky pro humánní léčivé přípravky a příslušné kontrolní činnosti a činnosti pro vymáhání práva 

zajišťují úroveň ochrany veřejného zdraví rovnocennou úrovni této ochrany v Unii (Úř. věst. L 171, 

2.7.2015) 
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5.13. Paralelní obchod 

Paralelní obchod se dotýká podstatným způsobem národních autorit i orgánů 

Evropské unie s ohledem na preference volného pohybu zboží v rámci Evropského 

hospodářského prostoru, což s sebou přináší některé aspekty, které mohou být jednou či 

druhou stranou vnímány negativním způsobem. Je široce diskutována souvislost 

paralelního obchodu s léčivy.134 

Zatímco státy s horší ekonomickou výkonností vnímají paralelní obchod s léčivy 

problematicky, postoj Evropské komise je naproti tomu zaštítěn snahou o uchování 

zásady volného pohybu zboží a jednotného trhu, a to i se zohledněním tzv. vyčerpání 

práv z patentu na výrobek již uvedený majitelem patentu na trh, když se i v literatuře již 

objevil rezervovaný postoj k tomuto přístupu. 

Jen pro příklad lze uvést, že omezení paralelního obchodu může být příčinou 

argumentovaného omezení hospodářské soutěže i tehdy, pokud směřuje případná 

dohoda k zavedení systému rozdílných cen, na což musí regulátor národního trhu také 

pomýšlet.135 Stejně tak je otázkou porušení čl. 101 odst. 1 SFEU uzavření dohody 

určující jinou cenu velkoobchodnímu prodejci prodávajícímu na vnitrostátním území a 

jinou při vyvážení do jiného členského státu, přičemž paralelní obchod se „z důvodu své 

zvláštní povahy ze své podstaty dotýká více členských států“136, což se markantněji 

projeví i při odlišných cenách. Je ovšem třeba dbát i nad další komplexnost 

problematiky, protože odlišná cena v různých státech může být dána například pohybem 

měnového kurzu.137 Při argumentaci, že výrobce léčiva, které je předmětem paralelního 

                                                 
134 Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Tisková zpráva ze dne 7. 8. 2018, „MZ ČR: 

problémy s nedostupností léků nebudou, zajistí to připravovaná novela zákona“, [online] [16. 5. 2019] 

dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mz-crproblemy-s%C2%A0nedostupnosti-leku-

nebudouzajisti-to-pripravovana-novela-zak_15864_3801_1.html Obecně se, mimo rámec zde uvedeného 

výkladu, ČR snaží upravit v systému národního správního práva problematiku paralelního obchodu 

především novelizacemi zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, záleží pak i na způsobu registrace léčiva, 

tedy zda jde o registraci léčivého přípravku v České republice, či zda jde o centrální proceduru u 

Evropské lékové agentury. 

135 Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 2009, ve  věci GlaxoSmithKline Services Unlimited a 

další proti Komisi Evropských společenství sp. Zn. C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P a C-519/ 

136 Rozsudek Tribunálu ze dne 26. 9. 2018, ve věci European Association of Euro-

Pharmaceutical Companies (EAEPC) v. Evropská komise. Sp.zn. T-574/14. 

137 Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 27. 9. 2006. Ve věci GlaxoSmithKline Services 

Unlimited proti Komisi Evropských společenství. Sp.zn. T-168/01 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mz-crproblemy-s%C2%A0nedostupnosti-leku-nebudouzajisti-to-pripravovana-novela-zak_15864_3801_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mz-crproblemy-s%C2%A0nedostupnosti-leku-nebudouzajisti-to-pripravovana-novela-zak_15864_3801_1.html
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obchodu, je také postižen, musí se dle článku 82 Smlouvy o ES zdržet zneužití 

dominantního postavení tím, že by odmítl dodat léčivo v režimu obvyklých požadavků 

těm velkoobchodníkům, kteří léčivo dále uvolňují na trh paralelního obchodu.138 

Článek 82 ES musí být vykládán v tom smyslu, že podnik v dominantním 

postavení na relevantním trhu léčivých přípravků, který aby zabránil paralelním 

vývozům, které někteří velkoobchodníci uskutečňují z jednoho členského státu do 

jiných členských států, odmítne vyhovět objednávkám těchto velkoobchodníků, které 

mají obvyklý charakter, zneužívá své dominantní postavení. Předkládajícímu soudu 

přísluší rozhodnout o obvyklém charakteru uvedených objednávek vzhledem k rozsahu 

těchto objednávek ve vztahu k potřebám trhu uvedeného členského státu, jakož 

i vzhledem k předchozím obchodním vztahům udržovaným uvedeným podnikem 

s dotčenými velkoobchodníky. 

Ačkoliv Evropská komise usilovala o dosažení jednotného trhu s léčivy, zvláštní 

povaha trhu s farmaceutickými výrobky to prakticky znemožnila.139  

Klíčový dokument odhalující postoj Evropské komise k jednotnému vnitřnímu 

trhu, ze dne 25. 11. 1998, nazvaný „Communication from the Commission on the Single 

Market in Pharmaceuticals“ již na str. 1 uvádí, cituji: „…Dokončení vnitřního trhu je 

jedním z nejdůležitějších kroků potřebných k tomu, aby se Evropa stala atraktivnějším 

místem investic do výzkumu a vývoje …“. 

Vnímá tedy vytvoření vnitřního trhu jako jeden z nejdůležitějších nástrojů pro 

zvýšení atraktivity Evropy pro investice do výzkumu a vývoje. V kapitole 5.18 o 

dodatkových ochranných osvědčeních se však přesvědčíme, že i samotný dynamický 

rozvoj inovativního průmyslu může vytvářet problematické body. 

Dále se však uvádí, že, cituji: „Účelem dokončení jednotného trhu s léčivými 

přípravky není pouze poskytnutí prostředí příznivého pro inovace v oblasti léčiv a 

průmyslový rozvoj, ale také zlepšení spotřebitelských rozhodnutí o léčivech požadované 

kvality, bezpečnosti a účinnosti za dostupnou cenu…“. Není to tedy pouze inovativní 

průmysl, ale i akcent na zlepšení postavení „spotřebitelů“ v rámci cenové dostupnosti. 

                                                 
138 Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 9. 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Efeteio 

Athinon – Řecko) a další, sp.zn. C-468/06 až C-478/06 

 

139 HERVEY, Tamara K. a McHale, Jean V. Health Law and the European Union (Law in 

Context). Cambridge: Cambridge University Press. (2004), 469 s. Online ISBN:9780511617553 

doi:10.1017/CBO9780511617553, str. 286 [16. 5. 2019] 
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Nicméně je zajímavá (a pro postoj České republiky jako státu, který může být 

výrazně postižen výpadky léčivých přípravků, podstatná) proklamace z dokumentu 

„Závěry Rady o posílení rovnováhy farmaceutických systémů v Evropské unii a jejích 

členských státech140, v bod 16 vyjadřuje znepokojení nad rostoucím počtem případů 

selhání trhu v řadě členských států s ohrožením přístupu pacientů k účinným a cenově 

dostupným základním léků, z důvodu ““velmi vysokých a neudržitelných úrovníi cen, 

stažením z trhu u přípravků, které nejsou patentovány, nebo tím, že nejsou z důvodů 

obchodních ekonomických strategií zaváděny na trh nové přípravky a že jednotlivé 

vlády mají za těchto okolností někdy jen omezený vliv“, v bodě 18 pak uznává potřebu 

zvláštní pozornosti k léčivům v případě menších členských států. 

Nicméně to přináší úskalí právě v problematice paralelního obchodu s léčivy, 

s ohledem na rozdílnou ekonomickou úroveň jednotlivých států Evropské unie a 

rozdílnou velikostí jejich národních trhů. 

Přímo i Rada Evropské unie se zabývá inovativními léky a jejich sníženou 

dostupnost v některých zemích, jak je patrno z dokumentu: „Závěry Rady o inovacích 

ve prospěch pacientů“ ze 6. 12. 2014141, kdy v bodě 18 je konstatováno, že ceny 

některých inovativních léků jsou ve vztahu k jejich přínosům a možnostem některých 

členských států, velmi vysoké a pacienti nemají vždy k inovativním léčebným 

postupům přístup. Dále v bodě 32 vyzývá, aby členské státy „jednaly o vnitrostátních 

iniciativách pro včasný přístup pacientů k inovativním léčivým přípravkům a o možnosti 

širšího sdílení informací a větší spolupráce, pokud jde o použití léčiv ze soucitu, s cílem 

maximalizovat pro pacienty v celé EU možnosti přístupu k inovativním léčivým 

přípravkům“. 

Vliv hospodářské krize na zdravotní systémy se odráží i na hodnocení Rady 

Evropské unie, jak je patrno i v Návrhu závěrů Rady o hospodářské krizi a zdravotní 

péči ze dne 10. 7. 2014.142 

                                                 
140 Závěry Rady o posílení rovnováhy farmaceutických systémů v Evropské unii a jejích 

členských státech (Úř. věst. C 269, 23.7.2016) 

141 Závěry Rady o inovacích ve prospěch pacientů (Úř. věst. C 438, 6.12.2014) 

142 Návrh závěrů Rady o hospodářské krizi a zdravotní péči (Úř. věst. C 217, 10.7.2014), v bodě 

„se znepokojením“ konstatoval, že, cituji: „finanční krize a rozpočtová omezení mají zásadní dopad na 

hlavní ekonomické ukazatele, jimiž jsou příjmy a nezaměstnanost, které představují sociální determinanty 

zdraví, a že rozsáhlé škrty při poskytování zdravotní péče mohou mít vliv na přístup 
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Přitom s ohledem na velikost trhu s léčivy a výjimečnost některých produktů je 

třeba zmínit tvrzení, že, cituji: „… I na sebemenším lokálním trhu se … dnes více než 

kdy v minulosti často bezprostředně projevují výkyvy trhů globálních…“143 

Výrobce není povinen za všech okolností dodávat léčivo na trh daného státu, 

akceptovány jsou v zásadě i ekonomické důvody výrobce.  

Na druhé straně je ale třeba brát na zřetel ustanovení čl. 102 SFEU týkajícího se 

zneužití dominantního postavení, za což by mohl být považován právě požadavek 

nepřiměřené úhrady za léčivý přípravek s tím, že články 34 a 35 SFEU sice zakazují 

množstevní omezení dovozu a vývozu, ale čl. 36 SFEU je umožňuje určitou výjimku 

v případě odůvodněnosti „ochranou zdraví a života lidí“ či „ochranou průmyslového a 

obchodního vlastnictví“, tyto „zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako 

prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými 

státy“. 

Uvedená směrnice tedy akcentuje potřebu ochrany veřejného zdraví při současné 

ochraně farmaceutického průmyslu. Klade si za cíl i sbližovat dané předpisy za účelem 

odstranění překážek v rozvoji farmaceutického průmyslu; tím má být snaha zmenšení 

rozdílů v jednotlivých právních úpravách v rámci pravidel pro kontrolu léčivých 

přípravků. 

Nelze však pominout rozdílné zájmy států se sídly nadnárodních 

farmaceutických společností a naproti tomu států, kde farmaceutický průmysl rozvinutý 

není. 

Jinak je otázkou, zda snaha o maximální uvolnění vnitřního trhu Evropské unie 

je adekvátním postupem, když paralelní obchod má být nadále umožněn. 

Jestliže existuje možnost paralelního obchodu v rámci Evropské unie, je třeba se 

vypořádat s možností přeprodeje léčiv z méně rozvinutých zemí, zvláště v tam, kam 

byla léčiva původně distribuována za výrazně sníženou cenu z důvodu přenosnosti 

onemocnění a současně nemožnosti přístupu k léčivu za běžných finančních podmínek, 

                                                                                                                                               
k péči a dalekosáhlé zdravotní i ekonomické důsledky, zejména pro nejzranitelnější skupiny ve 

společnosti“ 

143 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. a HÓTOVÁ, Renáta. Znalci v mezinárodním prostředí: v 

soudním řízení civilním a trestním, v rozhodčím řízení a v investičních sporech. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2011. 555 s. Beckova edice právo a hospodářství; 74. ISBN 978-80-7400-395-0, str. 269 
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dostupných v rozvinutých zemích.144 Hovoří se tedy o tom, že je třeba podpořit 

výrobce, aby „dali k dispozici významně zvýšené objemy léčiv za výrazně snížené 

ceny“145 S touto iniciativou je však zapotřebí zajistit, aby se léčiva, takto dodaná do 

taxativně uvedených nejchudších zemí a za výrazně sníženou cenu a ve vysokém 

objemu, nedistribuovala do zemí Evropské unie.146 

Zásadní směrnicí týkající se cenové tvorby, je směrnice 89/105/EHS.147 Již 

v preambuli je uvedeno, cituji: „… hlavním cílem … opatření je podpora veřejného 

zdraví zajištěním dostupnosti dostatečného zásobování léčivými přípravky za přiměřené 

ceny; že by však účelem těchto opatření měla být také podpora rentability ve výrobě 

léčivých přípravků a povzbuzení výzkumu a vývoje nových léčivých přípravků…“, 

současně je ale podotknuto, že rozdíly v příslušných mohou brzdit nebo narušovat 

obchod s léčivými přípravky uvnitř společenství, a tím přímo ovlivňovat fungování 

společného trhu, pokud jde o léčivé přípravky.  

Je tedy v zásadě přítomen požadavek podpory veřejného zdraví, což ale nesmí 

být v rozporu s podporou rentability ve výrobě léčiv, ale i vývoje nových preparátů. 

Může být přitom sledována i „míra zisku“, a to v souladu s článkem 5 této směrnice, 

metodou „přímých nebo nepřímých kontrol ziskovosti osob uvádějících léčivé přípravky 

na trh“. 

Je nutno upozornit, že paralelní obchod je pouze jedna z možných příčin 

nedostatků léčiv na trhu.  

Důvody nedostatku léčiv mohou být různé, ať již jsou to výrobní, finanční či 

konkureční problémy, relativní nedostatek při epidemiích atp.  

Bylo by proto chybou zaměřit se pouze na jednu z příčin, hrozící nedostatek 

léčiva by tak měl být řešen s předstihem v komunikaci příslušné národní autority, ať již 

                                                 
144 Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/793, Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 a dohody TRIPS, jak bude dále uvedeno. 

145 Tamtéž bod 5 preambule. 

146 Distribuční praxe však obsahuje i vývoz ze zemí Evropské unie, viz např. kap. 5, bod 9 

Pokyny (Evropské komise) ze dne 5. listopadu 2013 pro správnou distribuční praxi humánních léčivých 

přípravků (2013/C 343/01) 

147 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen 

u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů 

zdravotního pojištění (Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989) 
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jde o ministerstvo zdravotnictví, nebo příslušný úřad pro kontrolu léčiv, a výrobce 

daného léčiva. 

Jestliže je problematická rozdílná cenová a úhradová hladina úhrady léčiv 

v jednotlivých zemích a tedy navazující paralelní obchod s rizikem nedostatečného 

zásobení léčivy v případě chudších trhů, pak je ke zvážení, zda lze sledovat míry zisku 

plošně a také je plošně vyhodnocovat.148 

Současně, cituji: „…je obecně známo, že veřejné rozpočty, včetně rozpočtů na 

zdravotnictví čelí značnému tlaku. Hospodářská soutěž, zejména taková, kterou vzniká v 

oblasti generických léčiv, je nezbytná pro udržení vyrovnaných veřejných rozpočtů a 

spotřebitelům (pacientům) také zaručuje, že budou mít k dispozici celou řadu 

léčiv…“149 

  Evropský parlament se ve svém usnesení ze dne 2. března 2017 mj. přímo 

interpretiuje článek 81 směrnice 2001/83/ES povinnost zajištění odpovídajících a 

stálých dodávek léčivých přípravků.150 

Proti paralelnímu obchodu může za určitých okolností vystupovat i samotný 

výrobce léku.151 Za určitých okolností mohou být zisky výrobce v důsledku paralelního 

obchodu také ohroženy při obchodním úspěchu paralelního dovozce. 

Bez ohledu na příčinu, důsledkem paralelního obchodu je postižen výrobce či 

původně plánovaného distributora, zatímco je výhodný pro paralelního dovozce.152 

                                                 
148 Pozměněný návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření 

upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných 

systémů zdravotního pojištění, ze dne 21. 3. 2013 /* COM/2013/0168 final - 2012/0035 (COD) */ 

149 Sdělení Komise „Syntéza zprávy o šetření ve farmaceutickém odvětví“ (KOM(2009) 351 v 

konečném znění) 

150 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. března 2017 o možnostech EU, jak zlepšit přístup 

k lékům (2016/2057(INI)) 

151 Viz Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu ve věci C-681/16, jejímž předmětem je žádost 

o rozhodnutí v předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutíém Landgericht 

Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) ze dne 15. prosince 2016, došlým Soudnímu dvoru 

dne 27. prosince 2016, v řízení Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group proti Orifarm 

GMBH. 

152 GOLDBERG, Richard, ed. a LONBAY. J. ed. Pharmaceutical Medicine, Biotechnology and 

European Law, Vyd. 1. Cambridge, USA : Cambridge University Press, 2000.  241s., ISBN SBN-13 978-

0-521-79249-3, str. 30; uvedena je zde i možnost narušení hospodářské soutěže, ale i cenových rozdílů. 
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Protože paralelní obchod s léčivy může představovat významný ekonomický, 

právní a tedy i politický problém, je tedy třeba se zabývat i „úmyslem zákonodárce“ na 

úrovni Evropské unie; není důvodu neuplatňovat pohled přirozenoprávní, zejména má-li 

určitou oporu byť jen v proklamativních prohlášeních Rady Evropské unie, Komise či 

Evropského parlamentu.  

Toho lze využít v budoucích snahách o omezení paralelního obchodu 

v potřebných případech k zabezpečení dostupnosti léčiva. 

 

5.14. Kolizní normy 

Směrnice 2001/83/ES neobsahuje i přes četné zmínky o distribuci léčiv 

materializované kolizní řešení, ani obecně kolizní normy, veškerá práva jsou definována 

normami přímými. 

Obchod s léčivy se dotýká ve vztahu ke konečnému uživateli spotřebitelského 

práva.  I v oblasti mezinárodního obchodu s léčivy tak dojdou uplatnění materializované 

kolizní normy.  

Konkrétní odkazy ale nalezneme i v české legislativě, tedy v zákoně č. 634/1992 

Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; zajímavé je, že i ve 

Smlouvě o založení Evropského společenství následuje po článku (původní článek 

129a) o ochraně spotřebitele článek o veřejném zdraví. 

Spotřebitelského práva a klientů užívajících léčiva se týká i chystaná směrnice 

Evropského parlamentu a Rady, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na 

dálku.153 

Samozřejmě i prodej na dálku musí obsahovat v případě léčiv další zvláštní 

podmínky oproti výrobkům jiné kategorie, např. s ohledem na Prováděcí Nařízení 

Komise o designu společného loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky 

k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, elektronických a kódovacích požadavcích 

k ověření jeho pravosti.154 

                                                 
153 [16. 5. 2019] Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1544654374539&uri=CELEX:51997FC0007 

154 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014 o designu společného 

loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, 

elektronických a kódovacích požadavcích k ověření jeho pravosti Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 

184, 25.6.2014) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1544654374539&uri=CELEX:51997FC0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1544654374539&uri=CELEX:51997FC0007
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Okolnosti uzavírání samotných smluv se přímo řídí také obecnou úpravou, jako 

je Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969 (pro smlouvy uzavírané mezi státy), 

s výhradou i Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, podle které se bude 

určovat rozhodné právo ve smlouvách uzavíraných soukromoprávními subjekty, kde na 

prvním místě bude volba práva smluvními stranami. 

 

5.15. Mezinárodní spolupráce s rozvojovými zeměmi 

V oblasti léčiv nelze hovořit jen o obchodu samotném, protože na jeho rozvoj 

má vliv i spolupráce na poli vývoje nových léčiv, to vše při respektování obecných 

ustanovení platných pro obecnou úpravu obchodního styku i spolupráci dotčených 

orgánů, včetně interakce soudů jednotlivých států.  

I v rámci interakci soudů jednotlivých států pak bylo vydáno nařízení upravující 

jejich spolupráci155, kdy, cituji: „Zavádí přímé jednání mezi soudy, přímé dokazování, 

používání jednotných formulářů a přináší nová pravidla pro používání jazyků“  

Současně je i při vývoji léčiv do budoucna třeba počítat s tím, že bude nutno 

zahrnout osoby vybrané z většího vzorku populace, než jaký může nabídnout jednotlivý 

stát.  

Stran další spolupráce je třeba zmínit obecně spolupráci s rozvojovými zeměmi, 

protože přesahuje běžné mezivládní obchodní dohody a současně přesahuje svou 

pomocí rozvojovým zemím i rámec WIPO. 

Spolupráce s rozvojovým světem je nutná a oboustranně výhodná, například na 

základě trpkých zkušeností s virem Ebola. V usnesení Evropského parlamentu ze dne 

27. října 2015 „o krizi v souvislosti s virem Ebola: poučení do budoucna a jak zlepšit 

systémy zdravotní péče v rozvojových zemích s cílem předejít budoucím krizím“156 je 

přitom odkazováno na Rezoluce rady bezpečnosti OSN, předpisy a doporučení 

vyplývající z konzultací WHO, ale i prohlášení Skupiny Světové banky a 

Mezinárodního měnového fondu, když dle bodu 33, cituji: „…vyzývá Evropskou Unii a 

její členské státy, aby dodržovaly zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, která 

je stanovena v článku 208 SFEU, a to tak, že budou prosazovat spravedlivý a nestranný 

                                                 
155 Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států 

při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Úř. věst. L 174, 27.6.2001) 

156 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 „o krizi v souvislosti s virem Ebola: 

poučení do budoucna a jak zlepšit systémy zdravotní péče v rozvojových zemích s cílem předejít 

budoucím krizím (2014/2204(INI))“ 
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mezinárodní obchod, lékařský výzkum a inovační politiku, které by podpořily a 

usnadnily všeobecný přístup k léčivým přípravkům…“ 

Rozhodnutí Rady, ze dne 15. července 2008, o podpisu a prozatímním 

uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně 

a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé157, lze považovat za 

základní podklad pro obchod a investiční spolupráci na této úrovni.  

Ačkoliv se nemusí jevit při povrchním pohledu o dohodu pro Evropskou unii 

významnou, geograficky již samotnou rozlohou těchto států se jeví právě naopak. 

Z pohledu států CARIFORA je pak EU významným obchodním partnerem.158 

Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé uveřejněná 30. 10. 

2008, dosud neratifikovaná všemi signatáři, pak obsahuje úpravou obchodu s léčivy (ve 

smyslu určení absence případných závazků a výhradních práv pro distribuci a prodej 

farmaceutických výrobků), i při rozsáhlém dokumentu však bez určení bližší úlohy 

národních lékových agentur či Evropské lékové agentury nad rámec jejich běžné 

působnosti. 

Konečně lze konstatovat, že dle Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2008 o 

podpisu a prozatímním provádění (a samotnému uzavření) Prozatímní dohody o 

hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na 

jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé159 a dle Rozhodnutí Rady 

ze dne 13. července 2009 o podpisu a prozatímním provádění Prozatímní rámcové 

dohody o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na 

                                                 
157 2008/805/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o podpisu a prozatímním 

uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským 

společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 289, 30. 10. 2008) 

158 European Union, DG Trade Statistical Guide June 2018, [online] [16. 5. 2019] ISBN 

978-92-79-86883-2 ISSN 1977-7957 DOI 10.2781/316433, str. 56, dostupné i na:  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf 

159 2009/152/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2008 o podpisu a prozatímním 

provádění prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho 

členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé 

Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na 

jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé (Úř. věst. L 57, 28. 2. 2009) 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
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jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé160, je 

proklamována podpora vzájemné spolupráce na poli farmaceutického průmyslu v těchto 

regionech. 

Spolupráce je v duchu zavedených dohod nadále rozvíjena, například dle 

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o postoji, který má být zaujat jménem 

Evropské unie k jednacímu řádu Výboru EPA, Výboru pro celní spolupráci a 

Společného výboru pro rozvoj stanoveným Prozatímní rámcovou dohodou o dohodě o 

hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé161; je tímto výbor 

EPA (Dohoda o hospodářském partnerství) zřízen a zodpovídá za správu dohody. 

 

5.16. Systém rychlé výměny informací 

Na léčiva se nevztahuje systém pro rychlou výměnu informací RAPEX162, 

protože se na tyto výrobky vztahuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 

2001/83/ES, se „zvláštním rovnocenným mechanismem oznamování“.163 

Dozor nad bezpečností léčivých přípravků, farmakovigilance, je záležitostí 

přesahující rámec vymezené problematiky této práce, vhodné je ale s ohledem na článek 

103 směrnice č. 2001/83/ES uvést, že na něm aktivně participuje i držitel rozhodnutí o 

registraci. Podstatné je totiž i to, že dle bodu 4. článku 104 držitel rozhodnutí o 

registraci zajišťuje hlášení členským zemím i v případě výskytu závažných a 

                                                 
160 2012/196/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009 o podpisu a prozatímním provádění 

Prozatímní rámcové dohody o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na 

jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 111, 24. 4. 

2012) 

161 2013/331/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o postoji, který má být zaujat jménem 

Evropské unie k jednacímu řádu Výboru EPA, Výboru pro celní spolupráci a Společného výboru pro 

rozvoj stanoveným Prozatímní rámcovou dohodou o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy 

východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně 

druhé (Úř. věst. L 177, 28. 6. 2013) 

162 2010/15/: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009 , kterým se stanoví pokyny pro řízení 

systému Společenství pro rychlou výměnu informací RAPEX zřízeného podle článku 12 a pro postup 

oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) 

(oznámeno pod číslem K(2009) 9843) (Úř. věst. L 22, 26. 1. 2010) 

163 Dle bodu 2. Oddílu 2.1.2 Části II Přílohy výše uvedeného Rozhodnutí uvedeného v předchozí 

poznámce pod čarou. 
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neočekávaných nežádoucích účinků na území třetí země. Na tuto okolnost je totiž třeba 

pamatovat při uzavírání mezivládních dohod se třetími zeměmi, které mají odstraňovat 

překážky obchodu a které mají navozovat vzájemnou důvěru. V tomto smyslu jsou tedy 

typické proklamace o spolupráci na tomto poli i v rámci dohod, které mají dopad na 

obchodní vztahy, což je zřejmé i z některých dohod, uvedených zde v kapitole 9. 

 

5.17. Spotřebitelské právo a léčiva 

Nad rámec uvedeného v kapitole 5.14 lze podotknout, že i přes skutečnost, že 

přímými obchodními partnery farmaceutických společností a distributorů mohou být 

jiné subjekty, konečným konzumentem jsou pacienti, jakýkoliv obchod tedy může být 

ovlivněn jak národními autoritami v oblasti kontroly léčiv, předepisujících lékařů, 

lékáren, ale i chováním a případně i preferencemi pacienta, kteří, pokud nejde o 

inovativní léčivo, mají často na výběr léčiva po domluvě s lékařem či lékárníkem. 

Přitom ani Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví 

pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a 

distributory příslušným orgánům členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES164, nezmiňuje léčiva, ačkoliv se 

problematika spotřebitelského práva konečného uživatele léčiv dotýká. 

V příloze I, odst. 17 směrnice o nekalých obchodních praktikách,165 je přitom za 

nekalou obchodní praktiku uvedeno „Nepravdivé tvrzení, že produkt může vyléčit 

nemoci, poruchu nebo tělesné postižení.” 

Určitým způsobem přesahující tuto problematiku, ale přesto se jí v podstatě 

dotýkající, je ta okolnost, že při hledání způsobů, jak zajistit svým občanům moderní 

léčivé přípravky, lze narazit i na problematiku provádění klinických studií. V rámci 

takového výzkumu se pacient často stává uživatelem  zkoušeného léčiva, podepisuje 

                                                 
164 2004/905/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny pro 

oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory příslušným orgánům 

členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (oznámeno 

pod číslem K(2004) 4772) (Úř. věst. L 381, 28. 12. 2004) 

165 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, 

směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, 11. 

6. 2005) 
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řadu formulářových smluv a akceptuje určité riziko s tím, že protihodnotou bude buď 

finanční plnění nebo šance dostat se k účinnému léčivu, ke kterému by se jinak dostal 

třeba i o řadu let později. 

V současné době se objevují tendence považovat skutečně za otázku etického 

přístupu podávat takovému pacientovi léčbu v případě úspěchu klinické studie i nadále, 

ačkoliv ji ani pacient, ani příslušný system zdravotního pojištění, po skončení studie 

rozumně není schopen hradit s ohledem na celkové možnosti zdravotního systému. V 

rámci projektu TRUST financovaném Evropskou komisí v rámci program HORIZON 

2020 je řešena situace, kdy výzkumní pracovníci ze zemí s vysokými příjmy provádějí 

výzkum v zemích s nižšími příjmy.166  

Na tuto problematiku narážíme například tehdy, pokud se zabýváme vztahy v 

oblasti farmaceutického průmyslu mezi Evropskou unií a Ruskou federací, jak uvedeno 

v kapitole 9 o bilaterální spolupráci Evropské unie a třetích zemí a příslušných 

smluvních ujednáních. Studium tohoto uspořádání může napomoci i v rámci obchodu s 

léčivy uvnitř Evropské unie mezi jednotlivými zeměmi s různou ekonomickou 

výkonností.  

 

5.18. Dodatková ochranná osvědčení 

Tato oblast odráží skutečnost, že veřejný a soukromý sektor jsou v oblasti 

obchodu s léčivy zásadně propojeny nejen ve vysoké míře regulovanosti odvětví 

samotného, ale i ve skutečnost, že se otázce regulovanosti odvětví mísí zájmy nejen 

jednotlivých zemí a výrobců léčiv, ale i různých farmaceutických společností navzájem 

v kompetici přístupu inovativního výrobce léčiva vůči výrobci generických léčiv.  

Na jedné straně států, které se snaží v rámci svých vnitřních léků zpřístupnit co 

nejdříve svůj trh levnějšímu generickému léčivu, na straně druhé zemí, kde sídlí 

významné inovativní farmaceutické společnosti.  

                                                 
166 KELMAN, Ariella, KANG, Anna, & CRAWFORD, Brian Continued Access to 

Investigational Medicinal Products for Clinical Trial Participants—An Industry Approach. Cambridge 

Quarterly of Healthcare Ethics, 28(1), 124-133. (2019).  Str. 124 Dostupné online 

doi:10.1017/S0963180118000464 [16. 5. 2019] Autoři parafrázovaného článku docházejí k závěru, že 

podstatné je silnéí partnerství zainteresovaných stran, které povzbuzuje spravedlivé a etické výzkumné 

praktiky po celém světě; respektují přitom ten fakt, že logistika a rozhodování v této oblasti může být 

složité, ale spolupráce je nezbytná pro „zachování důvěry a etiky výzkumu“.  
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Na straně jedné stojí snaha ušetřit co nejvíce finančních prostředků, oproti tomu 

existuje snaha zaplatit výzkum předešlého léčivého přípravku s možností případně 

investovat další finanční prostředky do vývoje nového léčiva či rozšíření indikace 

stávajícího léčiva. Řada zemí tlačí na snižování nákladů za prodaná léčiva inovativním 

společnostem při nákupu generických léčiv, na straně druhé samovolně vzniká poptávka 

po výzkumu nových léčiv.  

Obecně lze konstatovat, že iniciativa k výzkumu nových léčivých přípravků 

vzniká na poli mezivládních organizací, a to již již ze samotné podstaty fungování 

těchto institucí, například WIPO, či významných národních lékových autoritách (FDA).  

Rozdílné právní předpisy v oblasti patentového práva se za určitých okolností 

mohou odrazit i v mezivládních dohodách, různý stupeň ochrany inovativního 

podnikání ovlivňuje chování farmaceutických společností ve výběru místa usazování a 

to nejen ve výrobě, ale i ve výzkumu se spojením výrobních a výzkumných kapacit.  

Současně dochází k posunům preferencí nejen inovativních výrobců k výběru 

místa sídel a výrobních závodů, ale i k posunu preferencí zemí, ve kterých jsou tyto 

společnosti usazeny.  

Lze sledovat, jak se některé země pokouší legislativně upravit vnitřní předpisy 

stran patentového práva, snaží se uzavírat mezivládní dohody odstraňující překážky ve 

vzájemném obchodu a přitom se například snaží současně ve větší či menší míře 

podporovat výzkum společnými projekty se zapojením soukromého a veřejného 

sektoru. 

EU, jako jedno ze světových center farmaceutického výzkumu, se snaží, jak 

bude dále patrno, udržet své postavení i nadále, což s sebou přináší určité komplikace. 

Bude zřejmé, že s rozvinutým farmaceutickým inovativním průmyslem je spojena 

potřeba chránit zájmy inovativního průmyslu ve smyslu zajištění podmínek pro 

generování dostatečného zisku nejen pro zájem akcionářů těchto společností, ale i pro 

další inovativní výzkumy těchto společností.  

S tím ovšem není vždy spojena politika dalších zemí, které neposkytují 

inovativnímu výrobci ekvivalentní práva, poskytují menší ochranu patentům podobných 

práv a tolerují vznik farmaceutických společností, které mohou předčasnou produkcí 

generik ohrožovat ve výraznější míře zisk inovativních výrobců, kteří mají sídlo v zemi, 

která poskytuje inovativnímu vlastníkovi dodatkové ochranné osvědčení. 

Při něm ale současně není schopen výrobce prodávat své léčivo do zemí, kde se 

tento institut neuplatňuje, nebo se uplatňuje v menší míře, čímž ztrácí svoji 
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konkurenceschopnost proti alternativě, kdy by měl sídlo v zemi, ze které by mohl své 

léčivo vyvážet za příznivějších podmínek. 

V takové situaci jde především o to, jakou nalézt rovnováhu mezi tím, do jaké 

míry podpořit výrobce generických léčiv, do jaké míry inovativního vlastníka, či zda 

nelze uplatňovat i kombinaci přístupů ve věci snaze například EU nebo USA ve smyslu 

podpory inovativních výrobců na svém území pomocí partnerství soukromého a 

veřejného sektoru, zaváděním tzv. výrobních výjimek z dodatkového ochranného 

osvědčení či uzavírat mezinárodní dohody, které akceptují vyvážení zájmů obou 

smluvních stran. 

K patentům léčiv obecně lze zmínit nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky,167 které například s 

konstatováním nedostačující doby patentové ochrany („s ohledem na období, které 

uplyne mezi podáním patentové přihlášky na nový léčivý přípravek a jeho registrací“) k 

„pokrytí investic vložených do výzkumu“, jak uvedeno v bodě 4 preambule, řeší tuto 

problematiku a sjednocuje řešení na úrovni Evropské unie. 

Existuje i situace, kdy je léčivý přípravek složen z několika látek, přičemž poté 

může nastat spor, kterou složkou se řídí patentová ochrana celého léčiva. Bylo 

judikováno, že dle článku 3 písm. a) nařízení č. 469/2009, že výrobek skládající se 

z kombinace několika látek s kombinovaným účinkem, pak je „chráněný základní 

patent“ dán touto kombinací, pokud ta je dostatečně specifická a patent se jí týká 

nezbytným způsobem, přičemž každou z dílčích účinných látek musí být možno 

identifikovat ji v souvislosti s veškerými informacemi o patentu.168 Situace by byla 

složitější, pokud by základní patent chránil druhý způsob medicínského použití účinné 

látky, pak by tento způsob použití nebyl nedílnou součástí definice výrobku.169 

S odkazem na uvedené nařízení č. 469/2009 lze dále demonstrovat mezinárodně 

právní problematiku řešenou na úrovni Evropské unie i tím, že například ve snaze o 

                                                 
167 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o 

dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (kodifikované znění) (Úř. věst. L 152, 16. 6. 

2009) 

168 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. července 2018. Teva UK Ltd a další v. 

Gilead Sciences Inc. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & 

Wales), Chancery Division (patents courts). Sp.zn. C-121/17. 

169 Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. dubna 2007. Yissum Research and 

Development Company of the Hebrew University of Jerusalem proti Comptroller-General of Patents. 

Věc C-202/05. 
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částečnou změnu tohoto nařízení byl vydán návrh stanoviska Výboru pro mezinárodní 

obchod Evropského parlamentu, který byl vypracován pro Výbor pro právní záležitosti 

dne 15. 10. 2018,170 mimochodem ve svých pozměňovacích návrzích proklamuje 

podporu včasného vstupu generik a „biologických podobných léčivých přípravků“ na 

trh Unie pro „zvýšení konkurenceschopnosti, snížení cen a zajištění udržitelnosti 

systémů zdravotní péče…“ dle části odůvodnění pozměňovacího návrhu 1, poukazuje i 

na skutečnost, že „…Nedostatečný přístup k základním léčivým přípravkům a vysoké 

ceny inovativních léčivých přípravků představují vážnou hrozbu pro udržitelnost 

vnitrostátních systémů zdravotní péče a pro pacienty“ dle části odůvodnění 

pozměňovacího návrhu 2. 

Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu nicméně sleduje 

problematiku obchodu s léčivy nikoliv jen výjimečně, když například ve svém návrhu 

stanoviska pro Výbor pro zahraniční obchod ze dne 18. 4. 2018, 2017/2271(INI), v bodě 

6 „oceňuje EU a USA za … dohodu o vzájemném uznávání inspekcí prováděných 

výrobci léčivých přípravků…“171 

Opět lze vidět dynamiku rozvoje legislativní úpravy ale i potřeby této 

legislativní úpravy, při tlaku na průmysl z hlediska finančních zdrojů, zvláště s ohledem 

na zákonitosti hospodářského cyklu a vcelku očekávatelné určité kolísavosti stran 

ochoty investovat do vývoje nových produktů, zvláště pokud uvážíme, že farmaceutický 

průmysl, a vlastně i jeho vývoj, je zčásti, jak je i v této práci poukazováno, vázán na 

partnerství soukromého a veřejného sektoru.  

                                                 
170 Návrh stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, který byl 

vypracován pro Výbor pro právní záležitosti dne 15. 10. 2018, 2018/0161(COD), dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

628.707+01+DOC+PDF+V0//CS&language=CS Tímto návrhem bylo reagováno na návrh Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných 

osvědčeních pro léčivé přípravky, ze dne 28. 5. 2018. 

171 Více k dohodě, přijaté na straně Evropské unie jako Rozhodnutí č. 1/2017 ze dne 1. března 

2017 smíšeného výboru zřízeného podle článku 14 Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským 

společenstvím a Spojenými státy americkými, kterým se mění odvětvová příloha o správné výrobní praxi 

(SVP) pro léčivé přípravky [2017/382] (C/2017/1323) (OJ L 58, 4.3.2017), v samostatné kapitole. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.707+01+DOC+PDF+V0//CS&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.707+01+DOC+PDF+V0//CS&language=CS
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Nicméně ještě je vhodné poukázat na návrh Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 28. 5. 2018172; důvodová zpráva tohoto nařízení poukazuje na původní cíle systému 

dodatkového ochranného osvědčení, když základním účelem byla podpora konkurence 

regulovaných průmyslových odvětví, jako je farmaceutický průmysl. Poukazuje na 

odpočátku nesourodé provádění režimu dodatkového ochranného osvědčení v členských 

státech, které by mohlo být vyřešeno jednotným patentem Evropské unie „s následným 

možným vytvořením jednotného dodatkového ochranného osvědčení“, nesourodého 

provádění patentové výjimky Bolar s poukazem na její definici dle ustanovení čl. 10 

odst. 6 Směrnice 2001/83/ES s citací: „Provádění studií a hodnocení nezbytných pro 

použití odstavců 1, 2, 3 a 4 a z toho vyplývající praktické požadavky se nepovažují za 

porušení patentových práv nebo práv z dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé 

přípravky.“173 

Je přitom nutné poukázat na skutečnost, že nesourodost v této problematice 

může ovlivnit i mezinárodní dohody se třetími zeměmi, pokud by ty nebyly ochotny 

akceptovat celý systém případných výhrad v dané oblasti jednotlivými členskými 

zeměmi Evropské unie, ovšem je třeba tuto poznámku chápat jako čistě spekulativní. 

Problematika je totiž komplikovaná již samotným systémem dodatkového ochranného 

osvědčení, který není realizován u řady obchodních partnerů Evropské unie, jak bude 

dále poukázáno. 

O výjimce z dodatkového osvědčení je třeba uvažovat i s ohledem na situaci, 

kdy na mezinárodním trhu existuje možnost, kdy výrobci usazení na území Evropské 

unie v oblasti generických léčiv nebo podobných léčivých přípravků nemohou během 

období ochrany prostřednictvím dodatkového ochranného osvědčení tyto produkty 

vyrábět, a to ani do zemí, kde tato ochrana buď již vypršela, anebo vůbec není 

zavedena, zatímco výrobci usazení mimo EU právě v těchto zemích takto postupovat 

mohou.  

V tomto směru tedy k oblasti vývoje regulačních postupů pro schvalování 

„biologicky podobných léčivých přípravků“. 

                                                 
172 Návrh Evropského parlamentu a Rady, ze dne 28. 5. 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 

469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky  (COM(2018) 317 final) 

(2018/0161 (COD) 

173 Výjimka typu Bolar bude předmětem diskuze i v podkapitole 6.3.2 u sporu Canada – 

Pharmaceutical Patents 
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Ve zde diskutovaném dokumentu - Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady – se dále uvádí skutečnost, že „Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila 

registraci prvnímu biologicky podobnému léčivému přípravku v roce 2006, zatímco 

americký Úřad pro potraviny a léčiva tak učinil teprve v roce 2015. Vývoj biologicky 

podobných léčivých přípravků často vyžaduje investice do inovací přesahující 250 

milionů EUR.“ (str. 3 tohoto návrhu).  

Jestliže je současně konstatováno, že existují významné země bez ochrany typu 

dodatkového ochranného osvědčení, jako jsou Brazílie, Čína, Indie nebo Rusko, lze 

očekávat, že i tato problematika bude do budoucna předmětem vyjednávání 

mezivládních dohod), když zde existuje významně nevýhodné postavení výrobců těchto 

léčiv usazených v EU. 

Jestliže je tedy EU svou pionýrskou činností v oblasti vývoje biologicky 

podobných léčivých přípravků zásadním přispěvatelem ke světovému farmaceutickému 

trhu, je třeba, aby uvedená nerovnost byla odstraněna, a to právě ve vztahu k příslušným 

třetím zemím, a to v podstatě správně-právní úpravou při absenci mezivládní dohody, 

protože jinak je vývoj farmaceutického výzkumu v Evropě ohrožen.  

Po dobu dodatkového ochranného osvědčení nemohou evropští výrobci vyrábět 

příslušné léčivo nejen mimo EU, ale problém nastává i po uplynutí této ochrany, kdy 

řada mimo evropských výrobců je schopna dodat léčivo na evropský trh promptně, 

zatímco evropský výrobce nemohl stihnout vybudovat si výrobní kapacitu. 

Je-li dále posuzována důvodová zpráva k uvedenému návrhu Nařízení, je patrné, 

že ani Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu se nedokázal 

s připomínkami v této zprávy vypořádat tak, aby bylo možné zhojit nedostatky 

současného systému buď v rámci WTO či WHO, nebo mezivládními dohodami.  

Ukazuje se, že ve spojení výzkumu a současně umístění výroby do blízkosti 

výzkumného střediska, je ohrožena pozice farmaceutického vývoje EU a existuje riziko 

přesunu nejen výrobních, ale i výzkumných kapacit do třetích zemí. 

Tato skutečnost tedy dle Návrhu snižuje konkurenceschopnost výrobců 

generických léčiv a biologicky podobných léčivých přípravků.  

Nahrazováním článku 4 Nařízení (ES) č. 469/2009 se dle článku 1 tohoto 

Návrhu včleňuje výrobní výjimka, která by umožnila výrobu biosimilárních a 

generických léčiv s vývozem právě do třetích zemí a za předpokladu, že v těchto třetích 

zemích není dané léčivo chráněno patentem, či právy s podobnými účinky, tedy i 

dodatkovými ochrannými osvědčeními, přičemž ustanovení tohoto článku definuje i 
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opatření k zamezení nelegálního prodeji těchto léčiv zpět do Evropské unie. Článkem 1 

uvedeného Návrhu se dále vkládá do Nařízení (ES) č. 469/2009 článek 21a, kterým by 

bylo stanoveno, že Komise bude účinky navrhované úpravy po pěti letech zkoumat a 

„předloží zprávu o hlavních zjištěních“ Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru.   

Je velmi pravděpodobné, že podstatnou roli by v takovém přezkumu měl mít 

Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. 

Dle informačního podkladu „Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé 

přípravky“ ke shora uvedenému Návrhu Nařízení, který pro Poslaneckou sněmovnu 

Parlamentu České republiky vydal v září 2018 Parlamentní institut jako Podklad č. 

9485/18, je k Návrhu Nařízení vyjádřen rezervovaný přístup. 

Je zdůrazněna nutnost, cituji: „spravedlivého vyvážení zájmů různých dotčených 

subjektů ve farmaceutickém odvětví, tedy např. inovativních výrobců originálních 

léčivých přípravků, výrobců generických léčivých přípravků a vnitrostátních 

zdravotnických systémů členských států“,174 a to ve vztahu k maximální době platnosti 

dodatkového ochranného osvědčení. 

Dle tohoto informačního podkladu by měla vláda považovat Návrh nařízení za 

neakceptovatelný, když by jej vláda mohla akceptovat, kdyby třetí země, do kterých by 

bylo vyváženo léčivo v tomto režimu „byly definovány shodně s čl. 4 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006“175, s tím, že existuje obava ze 

zneužití této právní úpravy ve smyslu „přesměrování léčivých přípravků vyrobených 

pro export zpět do EU“ a současně by tato úprava představovala omezení práv „jedné 

zájmové skupiny (nositelů patentů k originálním léčivým přípravkům) ve prospěch 

druhé (výrobců generických a biosimilárních léčiv)“176 

                                                 
174 Nezkusilová, D., Dodatková ochranná osvědčení, Informační podklad k návrhu nařízení, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky, 

Podklad k dokumentu č. 9485/18, Kancelář Poslanecké sněmovny, září 2018, str. 5 

175 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. května 2006 o nucených 

licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti 

veřejného zdraví (Úř. věst. L 157, 9.6.2006) 

176 Nezkusilová, D., Dodatková ochranná osvědčení, Informační podklad k návrhu nařízení, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky, 

Podklad k dokumentu č. 9485/18, Kancelář Poslanecké sněmovny, září 2018, str. 5 
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Zájmy jednotlivých stran je přitom třeba vyvažovat. Do této oblasti právního 

zájmu za určitých okolností může vstupovat i zájem veřejný, reprezentovaný požadavky 

společenské poptávky, a to například i v návaznosti na populační rizika, či etické zásady 

z pohledu jednotlivého pacienta.  

Dodatková ochranná opatření přitom našla svou pozici v podpoře inovativního 

průmyslu, zahrnujícího léčiva pro vzácná onemocnění i léčiva pro pediatrické použití, 

jejichž další podstatné rysy jsou uvedeny zde v samostatných kapitolách. 

Jejich riziko pro země, které toto odvětví podporují, sice spočívá v primárních 

benefitu relativně rychlého rozvoje této oblasti inovativního průmyslu, nicméně je 

spojeno s rizikem zvýšeného prodeje tohoto léčiva mimo státy, které institut 

dodatkového ochranného opatření neuznávají již z hlediska legislativního.   

Určitá rizika mohou spočívat do budoucna i například v rozvinutých vztazích 

mezi vyspělými zeměmi (například Evropská unie a Kanada se jejich vzájemnou 

dohodou CETA a výrobní vývozní výjimkou ze strany Kanady).  

Mezi EU a třetími zeměmi tedy může rozdílná taktika v pojetí vzájemného 

režimu dodatkových ochranných opatření znamenat určitou komplikaci při uzavírání 

dohod, které mají usnadnit vzájemný obchod a obecně odstraňovat překážky obchodu. 

Nelze totiž předpokládat, že budou obě strany stejně motivovány takovou dohodu 

uzavřít, zejména v rámci asymetrie jednotlivých farmaceutických trhů jednotlivých 

smluvních stran, ať již spočívá ve velikosti trhu či jeho finančních možností.  

Na druhé straně je velmi podstatný shora uvedený argument, užitý v citovaném 

Informačním podkladu pro Poslaneckou sněmovnu České republiky, v tom směru, že je 

přiznán i při tak zásadním nesouhlasu s navrhovanou úpravou celkový pozitivní efekt ve 

prospěch rozvojových zemí. O mezinárodní spolupráci s rozvojovými zeměmi pak zde 

pojednává samostatná kapitola. 

 

5.19. Registrace léčiv ve světle veřejného a soukromého sektoru 

Samotná registrace léčiv může být v určitých případech navázána na potřeby 

farmaceutických systémů v EU. Není jen otázkou striktně pro soukromé farmaceutické 

společnosti, nýbrž i pro jednotlivé země poptávající v zásadě určitý výzkum a 

vyjadřující potřebu řešení řady medicínských problémů. 

Dle dokumentu „Závěry Rady o posílení rovnováhy farmaceutických systémů v 

Evropské unii a jejích členských státech (2016/C 269/06), je v bodě 20 posuzována 

případná situace, kdy by došlo k vyvinutí léčiva za pomoci veřejné investice, kdy tato 
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investice měla hlavní podíl ve vývoji léčivého přípravku. V takovém případě by dle 

dokumentu měl být použit „spravedlivý podíl z návratnosti investic” pro další 

inovativní výzkum v system veřejného zdraví, například „prostřednictvím dohod o 

sdílení přínosů během výzkumné faze”, dále bod 21 zdůrazňuje křehkou rovnováhu 

fungování farmaceutických systémů v EU a jejích členských státech a současně uvádí i 

závislost na „komplexním souboru interakcí mezi registracemi a opatřeními na 

prosazování inovací, farmaceutickým trhem a vnitrostátními přístupy ke stanovování 

cen, úhrad a hodnocení léčivých přípravků…“ Navazuje odkaz na Závěry Rady o 

inovacích ve prospěch pacientů.177 I v něm je, pro další dokreslování komplexnosti 

problematiky178, vedle akcentu na pacienty i poukázánáno v bodě 10 na to, že pro menší 

společnosti je obtížné uvádět inovativní přípravky na trh s ohledem na skutečnost, že, 

cituji: „vývoj inovativních léčivých přípravků je finančně i časově nákladný a nese s 

sebou rizika, což může vést k nedostatečným investicím do výzkumu a vývoje“. Dle bodu 

25 však spíše připomíná potřebu lepšího využívání legislativně vymezených 

registračních postupů, nicméně s dalším odkazem na potenciální rizika, pokud „jde o 

udržitelnost některých vnitrostátních systémů zdravotní péče, spojená s tlaky 

vyplývajícími z velmi vysokých nákladů na některé inovativní přípravky“. 

Změny registrací včetně kategorizace pak řešeny dle nařízení Komise (ES) č. 

1234/2008, ze dne 24. listopadu 2008, o posuzování změn registrací humánních a 

veterinárních léčivých přípravků, dále platí nařízení Komise (ES, kterým se stanoví 

některá prováděcí pravidla k rozhodovacím postupům Společenství ve věci registrace 

humánních a veterinárních léčivých přípravků.179 

Mimochodem v určitých případech „…S cílem vyhovět neuspokojeným léčebným 

potřebám pacientů a v zájmu veřejného zdraví…“ lze udělit podmíněnou registraci, a to 

dle nařízení Komise (ES) č. 507/2006.180 

Žádost o registraci přitom musí být v souladu se všemi činnostmi při výrobě, dle 

                                                 
177 Závěry Rady o inovacích ve prospěch pacientů (Úř. věst. C 438, 6. 12. 2014) 

178 A s odkazem na kapitolu 5.8 této práce. 

179 Nařízení Komise (ES) č. 1662/95 ze dne 7. července 1995, kterým se stanoví některá 

prováděcí pravidla k rozhodovacím postupům Společenství ve věci registrace humánních a veterinárních 

léčivých přípravků (Úř. věst. L 158, 8. 7. 1995) 

180 Nařízení Komise (ES) č. 507/2006 ze dne 29. března 2006 o podmínečné registraci pro 

humánní léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

726/2004 (Úř. věst. L 92, 30. 3. 2006) 
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čl. 5 odst. 1 Směrnice Komise 2003/94/ES. 

Povolení výroby se pak řídí i směrnicí Komise, kterou se stanoví zásady a 

podrobné pokyny pro správnou klinickou praxi týkající se hodnocených humánních 

léčivých přípravků a také požadavky na povolení výroby či dovozu takových 

přípravků.181 Diferencuje přitom i komerční a nekomerční klinická hodnocení.  

Přirozeně je třeba dodržet i další postupy ve výrobní praxi, například dle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o inspekci a ověřování správné laboratorní 

praxe (SLP)182 nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady, o harmonizaci právních a 

správních předpisů týkajících se zásad správné laboratorní praxe a ověřování použití 

těchto zásad u zkoušek prováděných s chemickými látkami.183 

Za určitých podmínek je třeba provést i poregistrační studii účinnosti, nicméně 

„…Povinnost provést poregistrační studii účinnosti by měla sloužit k řešení určitých 

vědecky podložených obav, které by mohly mít přímý vliv na zachování registrace. 

Neměla by se využívat jako záminka k předčasnému udělení registrace…“, jak ja 

konkrétně uvedeno v bodu 3 odůvodnění Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

č. 357/2014.184 

 

5.20. Shoda se správnou výrobní praxí 

Dle čl. 2 odst 6 směrnice 2003/94/ES185 se správnou výrobní praxí rozumí „ta 

část zabezpečování jakosti, která zajišťuje, aby byly přípravky stále vyráběny a 

                                                 
181 Směrnice Komise 2005/28/ES ze dne 8. dubna 2005, kterou se stanoví zásady a podrobné 

pokyny pro správnou klinickou praxi týkající se hodnocených humánních léčivých přípravků a také 

požadavky na povolení výroby či dovozu takových přípravků (Úř. věst. L 91, 9. 4 .2005) 

182 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci 

a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) (Kodifikované znění) (Úř. věst. L 50, 20. 2. 2004) 

183 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci 

právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich 

používání při zkouškách chemických látek (kodifikované znění) (Úř. věst. L 50, 20. 2. 2004) 

184 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 357/2014 ze dne 3. února 2014 , kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 726/2004, pokud jde situace, kdy mohou být vyžadovány poregistrační studie účinnosti (Úř. věst. 

L 107, 10. 4. 2014) 

185 Na ni navazuje i Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1252/2014 ze dne 28. 

května 2014 doplňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady 

a pokyny správné výrobní praxe pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky (Úř. věst. L 337, 25. 11. 

2014) 
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kontrolovány v souladu se standardy jakosti přiměřenými jejich předpokládanému 

použití“. Výrobce je odpovědný za zajištění shody se správnou výrobní praxí dle 

ustanovení čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice s tím, že se vztahuje i na léčivé přípravky 

určené pro vývoz a dle ustanovení odst. 2 při dovozu ze třetích zemí zajistí dovozce, 

aby byly přípravky vyrobeny v souladu se standardy, které jsou „alespoň rovnocenné“ 

standardům správné výrobní praxe stanoveným Společenstvím. 

Ke kontrole jakosti v případě léčivých přípravků dovezených ze třetích zemí se 

vztahuje ustanovení článku 11 odst. 2. V této souvislosti může dojít i k situaci, kdy 

dojde k vadě, která by mohla mít za následek stažení léku z trhu či „neobvyklé omezení 

dodávek“, v takovém případě dle čl. 13 odst. 1 výrobce informuje příslušný orgán, 

včetně uvedení země určení, pokud „je to možné“. 

Dle ustanovení článku 123 odst. 3 směrnice 2001/83/ES může být v případě 

rozhodnutí o registraci, zamítnutí nebo zrušení registrace, zrušení rozhodnutí o 

zamítnutí nebo zrušení registrace, zákazu výdeje nebo stažení přípravku z trhu vedle 

dalších povinností uvedených v odst. 1 a 2 členský stát je povinen zajistit, aby příslušné 

informace o opatření přijatých podle těchto ustanovení a které se mohou dotýkat 

ochrany veřejného zdraví ve třetích zemích, byly neprodleně oznámeny mimo jiné 

Světové zdravotnické organizaci. 

Oblasti shody se správnou výrobní praxí ve vztahu k uzavřeným mezivládním 

dohodám je v této práci věnována zvláštní část. 

 

5.21. Databáze EudraGMDP 

Databáze EudraGMDP má od roku 2007 zpřehledňovat výrobní, dovozní a 

velkoobchodní distribuční povolení a osvědčené výrobní postupy s osvědčenými 

postupy dobré praxe. Částečně je v informacích neobchodní a nedůvěrné povaze 

přístupná veřejně. Plný přístup mají pouze regulační orgány. Od roku 2012 mohou 

v rámci tohoto systému navzájem sdílet jednotlivé národní autority plány inspekcí pro 

výrobce ze třetích zemí. Klíčovou směrnicí, která upravuje postup inspekcí v případě 

výrobců léčivých přípravků, a to i pro účely postupu v případě třetích zemí, přitom byla 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES.186 

                                                 
186 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění 

směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 136, 

30.4.2004) 
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6. Systém světové obchodní organizace a dalších 

mezinárodních organizací 

Mezinárodní obchod s léčivy musí splňovat předpoklady a zásady pro 

mezinárodní obchod v obecných parametrech, v jejichž rámci využívá některé aspekty 

uzavřených specifických mezinárodních dohod. 

Jeho zapojení do systému WTO pak nelze, stejně jako jiná odvětví, vnímat 

odtrženě od dalších organizací OSN či například Mezinárodní obchodní komory (ICC). 

Obchodu s léčivy se ovšem dotýkají i další mezinárodní organizace zahrnující i 

neziskový sektor, jako je Mezinárodní centrum pro obchod a udržitelný rozvoj 

(International Centre for Trade and Sustainable Development, ICTSD),187 a to i ve své 

analytické činnosti.188 

Kromě úzké spolupráce lékových agentur, jako je FDA a EMA jako 

mezinárodně uznávaných klíčových agenturách se výkonné složky sdružují například do 

Mezinárodní koalice regulačních orgánů pro léčivé přípravky (ICMRA) či Mezinárodní 

konference orgánů pro regulaci léčiv (ICDRA) – ta se zaměřuje podobným směrem, 

jako WIPO, ačkoliv ta se soustředí v zásadě na problematiku duševního vlastnictví. 

 

                                                 
187 POLÁČEK, Bohumil. Právo mezinárodního obchodu. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

336 stran. ISBN 978-80-7552-770-7, str. 83, cituji: „…bylo založeno v roce 1996. Je nezávislou 

neziskovou organizací se sídlem v Ženevě. Cílem této organizace je urychlit udržitelný rozvoj 

prostřednictvím vytváření politik souvisejících s obchodem. Vizí ICTSID je udržitelný svět, podporování 

národní, regionální a mezinárodní obchodní politiky a rámců, které podporují mezigenerační 

spravedlnost“. 

188 Například ve zprávě: SEUBA, Xavier (2010). Free Trade of Pharmaceutical Products: The 

Limits of Intellectual Property Enforcement at the Border. ICTSD Programme on IPRs and Sustainable 

Development, Issue Paper No. 27, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, 

Switzerland, ([online] [16. 5. 2019] dostupné z http://makemedicinesaffordable.org/wp-

content/uploads/2016/02/free-trade-of-pharmaceutical-products.pdf) se zabývá, jak z názvu vyplývá, 

mezemi obchodu v závislosti na právu duševního vlastnictví.  

Jestliže v následující kapitole bude popisována problematika řešení sporů i v návaznosti na 

dohodu TRIPS, lze poukázat zajímavou diskuzi nad článkem 51 a 52 dohody TRIPS týkající se celních, 

ke kterému poznamenává, cituji: „…Co se týče patentů, nejpodstatnější argument se týká obtíží při 

posuzování porušení patentů na první pohled. Tato obtížnost vyplývá ze složitosti patentů, jakož i 

technické složitosti výrobků ... Stanovení porušení patentů v léčivech navíc vyžaduje vyšetření, která 

zahrnují laboratorní testy a další relativně složité postupy, které celní orgány ve většině případů nemohou 

provádět…“ 

http://makemedicinesaffordable.org/wp-content/uploads/2016/02/free-trade-of-pharmaceutical-products.pdf
http://makemedicinesaffordable.org/wp-content/uploads/2016/02/free-trade-of-pharmaceutical-products.pdf
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6.1. Řešení sporů 

Arbitráže před Mezinárodní obchodní komorou v Paříži nelze pro absenci 

dostupných podkladů u řady arbitráží, s ohledem na dohodnutou diskrétnost sporných 

stran u řady sporů, zcela objektivně přehlédnout s příslušným komplexním 

zhodnocením, mimoto může jít i s ohledem na obecný charakter např. CISG o spory 

necharakteristické zjevně pro obchod s léčivy. 

 Neveřejnost rozhodčího řízení však zcela jistě není výtkou. Je nutno přiznat ICC 

natolik výjimečné postavení, když získala statut pozorovatele na Valném shromáždění 

OSN, není přitom uzavřenou organizací, současně vyvíjí i vzdělávací činnost, za 

zmínku stojí aktivity Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České 

republice, v mezích soukromé organizace.  

Neznamená to ale samozřejmě, že by například spory o duševním vlastnictví 

v rámci arbitráží před Mezinárodní obchodní komorou v Paříži absentovaly, ba naopak, 

i v oblasti farmaceutického odvětví. 

Mnoho smluv předložených arbitráži před ICC zahrnuje otázky práv duševního 

vlastnictví, ať už jde o používání ochranných známek v dohodách o udělení licence, 

licenci na výrobu průmyslových zařízení nebo farmaceutických výrobků založených na 

patentových a „know-how“ právech nebo ukončení smlouvy o udělení licence či 

patentu. Všeobecně se uznává, že smluvní otázky týkající se výkonu práv duševního 

vlastnictví mohou být předmětem rozhodčího řízení. Hlavní výhodou je, že umožňuje 

stranám zachovávat důvěrnost obchodního tajemství.189 

V oblasti léčiv lze přitom jen dovozovat, do jaké míry je takový postup 

odůvodněn zvláštností kategorie obchodu s léčivy, například s odkazem na ustanovení 

čl. 39 odst. 3 dohody TRIPS, týkající se ochrany nezveřejněných informací s přímým 

odkazem na farmaceutické výrobky, což se však nevztahuje na právo na informace 

v případě, že osoba porušující příslušná pravidla dohody TRIPS má povinnost oznámit 

majiteli patentu, cituji: „totožnost třetích osob, zapojených do výroby a distribuce 

porušujícího zboží … a jejich distribuční síť, pokud by to nebylo v nepoměru 

k závažnosti porušení…“, a to dle čl. 47 dohody TRIPS .  

                                                 
189 WEBSTER, Thomas H. a BUHLER, Michael W., Handbook of ICC 

Arbitration: Commentary, Precedents, Materials, Vyd. 3 London : Sweet & Maxwell, 2014, 974s., ISBN-

13: 978-0414044630, str. 149. 
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Jestliže problematika mezinárodního obchodu s léčivy je komplexního rázu, je 

přitom třeba se vyvarovat bagatelních sporů neobchodní povahy, což je rámci dohody 

TRIPS řešeno čl. 60 o opomenutelných dovozech, tedy „malého množství zboží 

neobchodní povahy, nacházejícího se v osobním zavazadle cestujícího nebo zasílaného 

v malých zásilkách“. 

O poznání lepší je situace u arbitráží vedených v rámci Světové obchodní 

organizace mezi jednotlivými státy či na úrovni parciálních systémů mezinárodního 

práva, protože jsou ze strany WTO zveřejňovány.  

I tyto spory přitom odráží rozsáhlou problematiku obchodu s léčivy, a to nejen 

s ohledem na mnohdy čistě investiční charakter obchodu, ale jsou i důsledkem čilé 

obchodní výměny již mimo rámec investičních záměrů, které jsou však omezeny na 

rozsah, který je stanoven v zásadě národními autoritami v oblasti přístupu léčiv na 

domácí trh a jejich cenové hladině.  

Těžiště sporů spočívají dominantně v patentové problematice s přihlédnutím 

k dohodě TRIPS, k dohodě s komplikovaným vznikem i komplikovanou budoucností, 

k dohodě, která se snaží vnést konsenzus do částečně rozdílných zájmů na jedné straně 

vyspělých, na straně druhé rozvojových ekonomik ale také druhotně vnáší větší míru 

konsenzu do oblasti střetu mezi zájmy inovativních výrobců a výrobců generik, 

v konečné fázi pak ovlivňuje i vztahy států jako celků vůči výrobcům léčiv. 

Jestliže se věnujeme nadnárodní úpravě obchodu s léčivy na úrovni Evropské 

unie, může nám napovědět v inspiraci i úprava obchodního styku v rámci Světové 

obchodní organizace, do jejíhož chodu se promítají zájmy jednotlivých zemí – členů 

OSN, v rámci celosvětovém.  

Příklad určité přirozenoprávní provázanosti mezi právními systémy zemí 

Evropského hospodářského prostoru a WTO lze nalézt v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/793190, což lze pochopit při jistém apelu uvedeném 

v bodě 2. tohoto nařízení, když akcentuje zde zmíněný zájem rozvojových zemí s tím, 

že, cituji: „Mnoho nejchudších rozvojových zemí naléhavě potřebuje zajistit přístup 

k základním lékům pro léčbu přenosných onemocnění za přijatelnou cenu. Tyto země 

jsou silně závislé na dovozu léků, neboť místní výroba je velmi omezená.“ Je přitom 

v bodě konstatováno, že právě rozdílná úroveň cen mezi trhy rozvinutých zemí a „trhy 

                                                 
190 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/793 ze dne 11. května 2016 k zamezení 

přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (Úř. věst. L 135, 24.5.2016) 
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nejchudších rozvojových zemí“ je nutná pro zajištění dodávek důležitých léčiv právě 

pro tyto chudé země, a to za „výrazně snížené ceny“. Tím je jednak proklamována 

potřeba v rámci shora uvedené dohody TRIPS, a jednak spolupráce v rámci organizace 

WIPO. Zajímavý je přitom uváděný poznatek v bodě 5, že „je zřejmé, že dary 

nepřispívají ke zlepšení trvalé dostupnosti těchto přípravků“. 

Dále, již v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013191 je 

v bodě 11 uvedeno, cituji: „Podle „prohlášení o dohodě TRIPS a veřejném zdraví“ 

přijatého Konferencí ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 2001, může být a měla by 

být Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda 

TRIPS“) vykládána a prováděna tak, aby podporovala právo členů WTO na ochranu 

veřejného zdraví, a obzvláště právo na podporu přístupu k lékům pro všechny…“. I zde 

je reflektována skutečnost, že existuje argumentovaný zájem chudších zemí na 

adekvátních dodávkách léčiv. 

Dne 23. 1. 2017 v platnost vstoupil článek 31bis této dohody trvale rozšiřující 

možnost uplatnění nucené licence na dovoz generických léčiv, ale i jejich výrobu a 

vývoz k tomuto účelu, do země s tímto problémem.  

Jako příklad jsou udávány léky na nemoci, jako je AIDS, tuberkulóza a malárie a 

další onemocnění s epidemickým průběhem. Skutečnost, že WTO je podřízená 

organizace OSN a problematika je řešena i na nejvyšší úrovni, je patrná i z toho, že 

tento dodatek vyplývá mimo jiné i z projednávání Valného shromáždění OSN o AIDS  

v červnu 2016.192  

A jestliže je řeč o TRIPS, nelze nezmínit Všeobecnou dohodu o clech a obchodu 

(GATT), která rozvinula právní rámec pro mezinárodní obchod a její nástupkyni, 

Světovou obchodní organizace (WTO). 

TRIPS i GATT mimo další oblasti odrážejí míru konfliktu mezi bohatými státy, 

snažícími se uvést své originální patentované výrobky na trhy dalších států, přirozeně 

s nejvyšší možnou mírou ochrany patentu. Přitom se snaží odstranit celní překážky.  

Na straně druhé existují rozvojové země, které si nemohou dovolit drahá 

originální léčiva v míře podstatné pro zajištění potřeb obyvatelstva jako celku, čímž 

                                                 
191 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 

o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (Úř. 

věst. L 181, 29.6.2013) 

192Viz http://www.prevencehiv.cz/prijeti-nove-politicke-deklarace-k-hiv-a-aids-na-jednani-osn-

v-new-yorku/ 

http://www.prevencehiv.cz/prijeti-nove-politicke-deklarace-k-hiv-a-aids-na-jednani-osn-v-new-yorku/
http://www.prevencehiv.cz/prijeti-nove-politicke-deklarace-k-hiv-a-aids-na-jednani-osn-v-new-yorku/
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roste tlak na co nejdřívější uvedení generických léčiv na trh s cenou odpovídající 

ekonomickým možnostem daného státu. 

Právě ministerská konference v Dauhá poskytuje prvotní podklad k uplatňování 

zásad veřejného zdraví na jedné straně a ochraně patentových práv na straně druhé 

v souvislosti s ochranou určité cenové hladiny těchto léčiv, zajišťujících ještě zisk 

farmaceutických společností, včetně zisku kapitálu pro další vývoj nových léčiv.  

Určitým vodítkem k nalezení míry oprávněnosti požadavku rozvojové země je 

pak její mimořádnost situace, s mírou naléhavosti, a nutností prokázat předchozí 

neúspěšné jednání s vlastníkem patentu o dobrovolné licenci s přiměřenou odměnou 

držiteli patentu193 

Článek č. 6 Deklarace o veřejném zdraví z Dauhá uznává, že členové WTO „s 

nedostatečnými nebo žádnými výrobními kapacitami“ ve farmaceutickém odvětví by 

mohli čelit obtížím při účinném využívání „nucených licencí“ v souladu s dohodou 

TRIPS. Dne 30. srpna 2003 přijala generální rada WTO prozatímní rozhodnutí o 

provádění tohoto článku194, dne 6. prosince 2005 pak přijala generální rada WTO, s 

cílem učinit z rozhodnutí ze dne 30. srpna 2003 změnu dohody TRIPS, Protokol, 

kterým se mění dohoda TRIPS, a předložila jej členům WTO ke schválení.  

Rozhodnutím Rady Evropské unie ze dne 19. listopadu 2007 byl tento protokol 

přijat jménem Evropského společenství, nikoliv tedy jednotlivými členskými státy 

EU.195 

Komplexní řešení problematiky na úrovni mezinárodního obchodu je tedy dnes 

při provázanosti legislativy EU a jednotlivých členských států možné v zásadě 

s přispěním určitého konsenzu mezi členskými státy EU.  

Protože se tato problematika dotýká rozdílů mezi bohatšími a chudšími státy 

v rámci mezinárodního obchodu s léčivy, je třeba tuto problematiku, byť v jemnějších 

                                                 
193 WHO. The DOHA Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. [online] [Cit. 16. 

5. 2019] dostupné z https://www.who.int/medicines/areas/policy/doha_declaration/en/ 

194 Na základě této výjimky, tzv. waiveru, byl v roce 2007 vyzkoušen vývoz léku na AIDS 

z Kanady do Rwandy 

195 A to „s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,a zejména na čl. 133 odst. 5 

ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této 

smlouvy…“, jak uvedeno v: 2007/768/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o přijetí 

Protokolu, kterým se mění dohoda TRIPS, sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005, jménem 

Evropského společenství, Protokol, kterým se mění dohoda TRIPS (Úř. věst. L 311, 29.11.2007) 

  

https://www.who.int/medicines/areas/policy/doha_declaration/en/
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odstínech, řešit i v rámci Evropské unie, byť se zde problematika liší o snahu pohybu 

léčiv po jednotném vnitřním trhu, protože princip určité vzájemné solidarity by zde měl 

být obdobný. 

V rámci řešení sporů cestou WTO, tzv. Dispute Settlement lze najít i příklady 

z oblasti léčiv.  

Aktivní a pasivní legitimací disponují členové WTO, i to je důvodem pro 

argumentaci ve prospěch rozvoje korektních diagonálních vztahů mezi výrobci (ale i 

distributory) a státy, jak bude zřejmé z rozboru konkrétního příkladu.  

Farmaceutická společnost sice může vyvolat řízení v konkrétním investičním 

sporu proti příslušnému státu, existuje ale i možnost mezistátně vedeného sporu, přitom 

je na paměti, že WTO je velmi vlivná organizace jako celek, ačkoliv je zřejmé, že i 

v rámci WTO jsou členové s různými zájmy.  

To zřejmě souvisí i se střetem ochranářské politiky naproti snaze o globální 

liberalizaci obchodu, tedy mírou preference odstraňování překážek v rámci 

mezinárodního obchodu. 

Spory v rámci tohoto systému jsou řešeny v rámci Orgánu pro řešení sporů 

„Dispute settlement body“ (DSB) zpravidla zřizujícího mj. jako pracovní orgán tzv. 

Panely, v jejichž působnosti je posouzení konkrétního případu pro DSB. Existuje 

možnost odvolání proti DSB k tzv. Odvolacímu orgánu (Appellate Body, AB). 

Ke zmíněné problematice možných investičních sporů, i s ohledem na 

problematiku diagonálních vztahů, lze odkázat na obecnou literaturu popisující rozlišení 

procesního a hmotného práva, když, cituji: „Procesní reglementace investičního 

arbitrážního řízení je obsažena buď v mezinárodní smlouvě (Úmluva ICSID), 

v pravidlech určité rozhodčí instituce, anebo se jedná o arbitráž ad hoc na základě 

Pravidel UNCITRAL.196 Dohody o ochraně investic přitom obvykle dávají investorovi 

na výběr… Použitelné hmotné právo je obvykle stanoveno v mezinárodní smlouvě jako 

                                                 
196 HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a VALENTOVÁ, Lucia. Judiciální trendy v mimosoudním řešení 

přeshraničních sporů. Vyd. 1. Praha: Leges, 2016. 176 stran. Teoretik. ISBN 978-80-7502-142-7, str. 67, 

cituji: „I když byla vzorová pravidla UNCITRALu původně určena pro ad hoc řízení, byla taktéž využita 

v případě investiční arbitráže a stálými rozhodčími soudy“  
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prameny práva mezinárodní ochrany investic, investičním kontraktu (volba práva), či se 

může eventuálně jednat i o specifickou vnitrostátní legislativu na ochranu investic…“197 

Nicméně je tedy namístě přehlédnout několik sporů, které vlastně i demonstrují 

ožehavé body přístupu léčiv na trh a v jejich plnohodnotném uplatnění na takovém trhu. 

 

6.2. Patentová ochrana 

Patentová ochrana v oblasti obchodu s léčivy je zřejmě specifická nejen 

chráněným zájmem inovativního vlastníka, ale i (v praxi více či méně chráněnými) 

zájmy pacienta.   

Tváří v tvář zaostalých ekonomik pak stojí často naléhavá potřeba uvolnění 

patentu proti takové době patentové ochrany, která ještě umožňuje adekvátní ziskovost 

daného projektu a podporu dalšího výzkumu.  

Literatura v oblasti patentových léčiv je vůči jiným aspektům tohoto obchodu 

relativně bohatá, protože je více uchopitelná, i spory o patentovou ochranu jsou spíše 

zveřejňovány na úrovni WTO než spory obchodních partnerů, jejichž medializace by 

všechny dotčené partnery více poškodila sdělením citlivých obchodních údajů, případně 

i údajů týkajících se samotného vývoje léčiva, jeho výroby, ale i uveřejněním 

podrobností o zavedeném obchodním modelu i ve vztahu k dodávkám základních 

výrobních surovin apod.  

V oblasti patentové ochrany se tedy střetává několik základních morálních 

hledisek, ať již ze strany držitele patentu či pacienta. 

 Na straně druhé ekonomické zájmy státu, který hradí léčivo v podstatné míře ze 

systému zdravotního či sociálního zabezpečení, což přidává problematice veřejnoprávní 

charakter spadající, jak dále zmíněno, do oblasti správního práva a to s přihlédnutím 

právě k národohospodářské situaci státu. 

Přes polemiku s Murrayem Rothbardem a jeho kritikou státních zásahů198 

bychom se mohli dostat k intuitivnímu přání o potřebě státních zásahů v oblasti dovozu 

léčiv do každého jednotlivého státu a potřebě úpravy patentového práva na poli 

mezinárodního společenství.  

                                                 
197 NOVÝ, Zdeněk a DRLIČKOVÁ, Klára. Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a 

investiční arbitráži. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2017. 301 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-687-6, 

str. 176 

198 ROTHBARD, Murray Newton, ŠÍMA, Josef, ed. a ŠŤASTNÝ, Dan, ed. Ekonomie státních 

zásahů. Praha: Liberální institut, 2005. 443 s. ISBN 80-86389-10-3. 
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Vzhledem k nevyváženosti vysokých nákladů není farmaceutická inovace 

udržitelná s volným trhem.199 

Ať již teoretická diskuze může více či méně dospět v konstatování potřeby určité 

míry státních zásahů na poli obchodu s léčiv či nikoliv, praxe je taková i 

v mezinárodním obchodě obecně, že, cituji: „žádný stát, byť se sebevíce liberální právní 

úpravou obchodních styků se zahraničím, nepřipouští vstup do těchto vztahů zcela bez 

svého vlivu“200. 

Dohoda TRIPS přitom v preambuli má mezi cíli zmenšení „deformace a 

překážky mezinárodního obchodu“, přitom ale beroucí v úvahu základní cíle této 

dohody respektující potřebu příslušné ochrany práv duševního vlastnictví, se kterým je i 

spojena problematika boje s padělaným zbožím. Je však třeba zohlednit „zvláštní 

potřeby nejméně rozvinutých zemí („pokud jde o nejvyšší možnou pružnost při vnitřním 

provádění právních předpisů tak, aby jim bylo umožněno vytvářet zdravou a 

životaschopnou technickou základnu“, nelze tedy hovořit o nutnosti chránit zájmy 

těchto zemí beze zbytku a v absolutním měřítku, je však třeba podotknout, že dohoda 

TRIPS se týká práv k duševnímu vlastnictví obecně, nikoliv jen k léčivům, byť ta jsou 

zvláštní kategorií výrobků).  

Zanedbatelný přitom není ani princip uvedený čl. 66 odst. 2, kdy rozvinuté 

členské země mají být nápomocny v rozvoji průmyslu v nejméně rozvinutých zemích. 

Problematika patentového práva je přitom v oblasti léčiv obzvláště důležitá.201  

Mimo WTO s dohodou TRIPS je přitom problematika upravena několika 

dalšími institucemi, jakými jsou z pohledu České republiky zejména Světová organizace 

duševního vlastnictví (WIPO)202, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), 

Evropský patentový úřad (EPO), ale i Visegrádský patentový institut (VPI). 

                                                 
199 Dle: POGGE, Thomas. The Health Impact Fund: Boosting Pharmaceutical Innovation 

Without Obstructing Free Access. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 18(1), 78-86. (2009). Str. 

79 Dostupné online doi:10.1017/S0963180108090129 [16. 5. 2019] 

200 RŮŽIČKA, Květoslav. Právní otázky obchodování se zahraničím. Ostrava: Montanex, 1998. 

156 s. Ekonomika - obchod - finance. ISBN 80-85780-26-7, str. 49 

201 DOMEIJ, Bengt. Pharmaceutical Patents in Europe. Stockholm: Kluwer Law International 

2000, 364s. ISBN 13: 9789041113481, str. 287 

202 Při opakovanému zdůraznění zvláštního významu WIPO i dohody TRIPS v této práci je 

možné poukázat ne jejich vzájemný vztah, jak uvedeno v: KUČERA, Zdeněk a kol. Mezinárodní právo 

soukromé. Vyd. 8. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 430 stran. Právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7380-550-0, str. 281, cituji: „…Dohoda o obchodních aspektech práv 
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6.3. Arbitráže v rámci WTO 

Ačkoliv by se mohlo s ohledem na ekonomickou rovnováhu mezi členy WTO 

jevit, že spory v rámci WTO se budou odehrávat jasně dominantně mezi členy s výrazně 

odlišnou ekonomickou vyspělostí v návaznosti na potřebu zajištění dodávek léčiv, lze 

naopak shledat, že spory se odehrávají ve značné míře mezi rozvinutými zeměmi, které 

mají na jedné straně rozvinutý farmaceutický průmysl, na straně druhé pak ekonomicky 

relativně silné zázemí s významným trhem i z hlediska počtu potenciálních pacientů, a 

kteří by mohli mít z léčby prospěch.  

Takže mezi nejvýznamnějšími spory nalezneme v této oblasti spor mezi 

Evropskou unií a Tureckem, či sporem mezi Evropským společenstvím a Kanadou. 

Prvý je uveden z důvodu aktuálnosti a demonstrace příkladu zavádění překážek 

mezinárodnímu obchodu místo toho, aby byly odstraňovány, přičemž podrobnější popis 

je zvolen z důvodu dosavadní nezmapovanosti tohoto sporu v literatuře, zatímco druhý 

je zde popisován z důvodu určité vazby na aktuální problematiku dodatkových 

ochranných osvědčeních, nutno ale podotknout, že jde o spor, který vznikl před mnoha 

lety, přitom v zásadě jde o jeden z klíčových sporů pro celé jedno odvětví – patentové 

právo. 

 

6.3.1.  Spor Evropská unie vs. Turecko 

Aktuální záležitostí je spor EU a Turecka, který se toho času nachází ve stadiu 

konzultací (žádost ze dne 2. 4. 2019), podána byla písemná žádost o konzultaci 

žalované straně. Jádrem sporu je postup Turecka v oblasti obchodu s léčivy, kdy 

existuje podezření, že Turecko má v úmyslu uvádět v praxi opatření, která znevýhodňují 

zahraniční farmaceutické společnosti ve věci přístupu jejich výrobků na domácí trh. 

Jedná se o tzv. požadavek na lokalizaci a zákaz dovozu lokalizovaných produktů, 

opatření na stanovení priorit, požadavek na transfer technologií a opatření priorit. 

Turecké orgány dle žádosti přijaly následující rozporované plány cílené na 

zahraniční výrobce prostřednictvím politických proklamací i právních předpisů a 

konkrétních adresovaných pokynů: 

                                                                                                                                               
k duševnímu vlastnictví, která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), č. 

191/1995 Sb., zkráceně uváděná jako Dohoda TRIPS … Nedotýká se platnosti uvedených mezinárodních 

smluv, pro které plní administrativní funkce Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)“. 
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- Požadavek umístění – plán postupného umístění podstatné části léčiv 

(majících původ u zahraničních výrobců) spotřebovaných v Turecku do domácí výroby. 

Pokud se farmaceutická firma v tomto systému nezaváže umístit výrobu některých léků 

do Turecka, bude takové léčivo vyloučeno ze systému náhrady provozované systémem 

sociálního zabezpečení, což výrazně sníží jeho konkurenční možnosti, přičemž 

požadavky na lokalizaci se průběžně a netransparentně upravují a u různých výrobců se 

mohou lišit. 

- Požadavek na transfer technologií – v návaznosti na požadavek 

lokalizace může být s tímto spjata předávat technologii, a to včetně patentových práv, 

výrobci usazenému v Turecku. 

- Zákaz dovozu lokalizovaných produktů – dovoz léčiva, jehož výroba již 

byla v rámci požadavku umístění lokalizována na území Turecka. 

- Opatření „stanovení priorit“ – dle žádosti se zdá, že i v některých 

případech, kdy dovážená léčiva přece jen nejsou vyloučeny ze systému náhrad na 

základě požadavku na umístění, přesto turecké orgány netransparentně upřednostňují 

přezkum žádostí o zařazení domácích výrobků do systému náhrady. 

Uvedeným jednáním shledává Evropská unie porušení antidiskriminačního 

ustanovení čl. III odst.4 GATT 1994 vyloučením dovážených léčiv a méně příznivé 

zacházení než to, které bylo přiznané podobným výrobkům vnitrostátního původu.  

Čl. III se týká výhradně vnitrostátních opatření, ostatní se týkají tzv. opatření na 

hranici. Opatření se netýkají zvýšeného daňového zatížení, které by upravoval odst. 2 ve 

smyslu daně z přidané hodnoty, daně z obratu a spotřební daně203 nýbrž odst. 4 týkající 

se ostatních předpisů, přičemž odst. 4 je vyhrazen výhradně na „podobné výrobky“. Při 

zjišťování porušování tohoto článku se přitom nevyžaduje samostatné zkoumání, zda 

bylo porušované opatření použito k ochraně domácí výroby.204 

Dle argumentovaného čl. X odst. 1 Turecko dále včas nezveřejnilo všechna 

shora uvedená opatření obecného významu, a to tak, aby umožnilo vládám a 

obchodníkům obeznámit se s nimi. Je zajímavou otázkou, do jaké míry se bude Turecko 

snažit argumentovat poslední větou tohoto ustanovení, kdy se nevyžaduje poskytnutí 

důvěrné informace kterékoliv smluvní strany, která by ztěžovala provádění právních 

                                                 
203 JANKŮ, Martin. WTO a právo mezinárodního obchodu. Vyd. 1 Praha: C.H. Beck, 2019. 204 

s. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-735-4, str. 69, cituji: „Nejsou sem zahrnuty daň z příjmu nebo 

dovozní cla, neboť tyto netvoří vnitrostátními zdanění výrobků…“ 

204 JANKŮ, op. cit., str. 76 
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předpisů nebo by se jinak příčila veřejnému zájmu, či by způsobila újmu oprávněných 

obchodních zájmů jednotlivých podniků, veřejných i soukromých.  

Současně je odůvodněno domnělé porušení čl. X odst. 2 tím, že Turecko 

dotčenými opatřeními uplatňuje nový nebo více zatěžující požadavek, omezení nebo 

zákaz dovoz, který je vymáhán před jeho oficiálním zveřejněním. 

Dle čl. X odst. 3 písm. a) Turecko neprovedlo jednotným, nestranným a 

přiměřeným způsobem své právní předpisy, rozhodnutí a rozhodnutí ve vztahu 

k požadavku na lokalizaci, požadavku na přenos technologií a opatření na stanovení 

priorit.  

V žádosti o konzultaci je konečně uvedeno i porušení čl. XI odst. 1 tím, že při 

splnění požadavku lokalizace jednoho zahraničního výrobce omezuje dovoz výrobků 

jiných smluvních stran. 

Je otázkou, do jaké míry se bude Turecko případně odvolávat na všeobecné 

výjimky dle čl. XX, zejména pokud by disponoval argumentací ve smyslu písm. b) 

tohoto ustanovení týkající se všeobecných výjimek z povinností vyplývajících 

z ostatních článků GATT (1994), k provedení či zavedení opatření nutných k „ochraně 

zdraví lidí…“, nicméně i v případě prokázání této skutečnosti je nutno dle úvodní věty 

článku XX, aby takové opatření nebylo uplatňováno způsobem, který „by byl 

prostředkem svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi zeměmi, v nichž převládají 

tytéž podmínky, nebo zastřeným omezením mezinárodního obchodu…“. 

Pro požadavek lokalizace a neslučitelnost s čl. III odst. 4 GATT (1994) je 

Turecku vytýkáno i porušení článku 2.1 Dohody o investičních opatřeních souvisejících 

s obchodem (Agreement on Trade Related Investment Measures – TRIMs). 

Čl. 3.1 TRIPS odráží ochranu duševního vlastnictví ve spojení s tím, že se 

požadavek na převod technologií nevztahuje na domácí výrobce léčiv s méně příznivým 

zacházením výrobců z jiných zemí.  

Nad rámec toho je argumentováno i Rozhodnutím Rady přidružení ES-Turecko, 

kdy se Turecko zavázalo článkem 5 zakazujícím množstevní omezení dovozu i všechna 

opatření s rovnocenným účinkem.205 

Argumentovány jsou i další články TRIPS, konkrétně v souladu s ust. čl. 27 

odst. 1 s tím, že požadavek převodu technologií nevztahující se na domácí výrobce 

                                                 
205 Rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 o provádění 

závěrečné etapy celní unie (96/142/ES) 
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může zahrnovat patentová práva, patentová práva nejsou k dispozici nejsou poživatelná 

bez diskriminace.  

Jak uvádí Janků206, toto ustanovení umožňuje členským státům podstatnou míru 

uvážení v otázce jednotlivých kritérií pro udílení patentové ochrany, což v případě léčiv 

umožňuje zajištění jejich lepší dostupnosti a umožňuje „široký prostor pro patentovou 

ochranu jakýchkoliv vynálezů“ a rovněž „zavazuje členy k zajištění využitelnosti 

patentových práv bez diskriminace, když určuje, že patenty mají být dostupné a 

patentová práva využitelná bez diskriminace, pokud jde o místo vynálezu, oblast 

techniky a skutečnosti, zda jde o výrobky dovezené nebo místně vyrobené“.  

Janků upozorňuje (a to vlastně ještě s předstihem před žádostí o zahájení 

konzultací EU s Tureckem) na požadavek na místní využití patentu, kterým, cituji: „stát 

udělující patent může donutit zahraniční majitele patentu, aby výrobek nebo výrobní 

proces patentovaný na jejich osobu byl v zemi udílející patent skutečně vyráběn, resp. 

využíván…“, což „…má za následek donucení zahraničních majitelů patentů budovat 

výrobní kapacity v zemi registrace patentu...“. 

Upozorňuje přitom i na skutečnost, že tento požadavek může vytvořit rozdíl 

mezi dováženými výrobky a produkty vyráběnými v tuzemsku, s diskutabilitou toho, 

zda takový rozdíl již splňuje definiční znaky diskriminace či zda může být přiměřeně 

zdůvodněn, a to jak politickými, tak ekonomickými důvody. Požadavek „místního 

využití patentu se váže rovněž k čl. 5 písm. a) Pařížské unijní úmluvy, který upravuje 

nucené použití licence“207 

Porušení čl. 28 odst. 2 dohody TRIPS spočívá dle žádosti v tom, že 

„…požadavek převodu technologií může zahrnovat patentová práva a protože omezuje 

nebo porušuje právo vlastníků patentů posttoupit nebo převést patent a uzavřít licenční 

smlouvy“, dle čl. 39 odst. 1 a odst. 2 může požadavek na převod technologií vyžadovat, 

aby zahraniční výrobci farmaceutických výrobců předávali tureckému nezveřejňované 

informace, které jsou těmito ustanoveními. Přitom „čl. 39 odst. 1 … potvrzuje 

aplikovatelnost čl. 10 bis o nekalé soutěži z Pařížské unijní úmluvy a obsahuje konkrétní 

pokyny k jeho aplikaci při ochraně nezveřejněných informací…“. Odst. 2 stanoví 

požadavky na ochranu obchodního tajemství.208 

                                                 
206 JANKŮ, op. cit., str. 138 

207 JANKŮ, op. cit., str. 156 

208 JANKŮ, op. cit., str. 161 
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Porušení čl. 3 odst. 1 písm. b) Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních 

(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, SCM) je dle žádosti vázáno na 

zakázané podmíněné subvence, zjevně argumentováno ve smyslu preference domácího 

zboží před dováženým zbožím dotací ve smyslu čl. 1 odst. 1, který pojednává o definici 

subvence, což dle žádosti lze podřadit pod režim úhrady v rámci tureckého systému 

sociálního zabezpečení. 

Bude zajímavé sledovat vývoj tohoto sporu, protože dílčí závěry mohou být 

prospěšné buď pro EU jako celek, nebo pro Českou republiku odděleně. Je vcelku 

logické, že pokud by měla Česká republika v budoucnu v úmyslu využít obdobných 

prostředků jako Turecko, předpokládá to aktivní podporu rozvoje farmaceutického 

průmyslu. 

Uvedené ilustruje, že problematika obchodu léčiv odráží vedle specifických i 

obecné aspekty obchodu. 

Mezinárodní prvek v osobě zahraničního výrobce léčiva je zde svou povahou 

významný. 

Argumenty Turecka se dle údajných skutků uvedených v žádosti může jevit jako 

obdobná chudším státům snažícím se o stabilní dovoz, ačkoliv veliký trh v podobě 80-ti 

milionové populace a relativní ekonomická síla spíše svědčí o sebevědomém postupu 

vůči zahraničním výrobcům léčiv.  

Zajímavý by byl nicméně požadavek převodu technologií, pokud by země 

spadala do kategorie „nejméně rozvinutých členských zemí“ a bylo by možné se hájit 

ustanovením čl. 66 odst. 2 dohody TRIPS, přičemž toto ustanovení obsahuje úmysl 

„povzbuzovat podniky a instituce na svých územích s cílem podněcovat a podporovat 

převod technologie do nejméně rozvinutých členských zemí a tak jim pomáhat 

vybudovat zdravou a životaschopnou technickou základnu“.  

K tomu se vztahuje i ustanovení článku 67 této dohody, které zavazuje členské 

země k pomoci rozvojovým a nejméně rozvinutým členům poskytovat „na základě 

vzájemně dohodnutých podmínek“ finanční a technickou, zahrnující pomoc v zásadě 

vymezenou předmětem této dohody, tedy oblasti vypracování příslušné legislativy ale i 

zajištění, zahrnuje ale i podporu v samotné jejich realizaci ve smyslu posilování 

domácích úřadů „včetně odborného výcviku pracovníků“. 
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6.3.2.  Spor Evropská společenství vs. Kanada 

Článku 27 odst. 1 TRIPS se dotýkal i známého sporu Canada – Pharmaceutical 

Patents. I zde byla žalobcem EU, resp. ES Odpůrcem byla Kanada, nicméně za dotčené 

třetí strany (zahrnující podstatný obchodní zájem) byly i další státy, konkrétně 

Austrálie, Brazílie, Indie, Izrael, Kuba, Japonsko, Polsko (žádost o konzultace byla 

Evropskou komisí podána dne 19. 12. 1997), Švýcarsko, Thajsko a konečně i Spojené 

státy americké. 

Dle žádosti Kanada neposkytovala „plnou ochranu patentovaných 

farmaceutických vynálezů“ dle uvedeného čl. 27 odst. 1, dále 28 a 33 dohody TRIPS. 

Spor se nepodařil vyřešit ve stadiu konzultací, proto Evropská komise dne 11. 11. 1998 

požádala o ustanovení skupiny odborníků, návazně byl ustanoven panel. 

Tento případ je i dokumentací toho, že i v případě, že spor dojde k určitému 

výsledku, je i provedení doporučení a rozhodnutí DSB ve smyslu délky lhůty 

k provedení příslušných opatření otázkou dalších diskuzí. I s odkazem na tento případ je 

viditelné, že je vhodné se lhůtami k provedení nápravných opatření zabývat již 

v průběhu konzultací. 

Již v samotné preambuli dohody TRIPS je za cíl uvedeno „zmenšení deformace 

a překážky mezinárodního obchodu“. Za zmínku stojí mimo ustanovení odst. 1 článku 

27 dohody TRIPS i odst. 2, dle nějž členové dohody mohou z patentovatelnosti vyloučit 

vynálezy, jestliže je to nezbytné k ochraně vyšších hodnot, jako jsou veřejný pořádek, 

morálka, zdraví a život lidí, pokud je taková výjimka spojena s respektováním práva; je 

tedy zřejmé, že i zde dochází k vyvažování jednotlivých právních zájmů. Jen pro 

úplnost lze dodat, že diagnostické, léčebné a chirurgické metody léčení lze vyloučit 

z patentovatelnosti dle odst. 3 tohoto článku.  

Smlouvu TRIPS lze v oblasti obchodu s léčivy označit i jako nástroj k „ochraně 

důvěrných informací“ 

Dohoda TRIPS definuje pro své účely „duševní vlastnictví“ jako všechna práva, 

která řeší (a to v pořadí, v jakém se jimi zabývá) autorská práva, práva s nimi 

související, mj. i nekalou soutěž (včetně ochrany důvěrných informací a dat určených 

pro potřebu povolení v oblasti léčiv).209 

                                                 
209 COOK, Trevor a GARCIA, Alejandro, International Intellectual Property Arbitration, 

Alphen aan den Rijn, The Netherlands, Kluwer Law International, 2010, 492 s., ISBN-13: 978-

9041127259, str. 6. 
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Spor nápadně připomínal problematiku, zde popisovanou v kapitole o 

dodatkových ochranných osvědčení v tom, že se výrobce generického léku snaží uvést 

své léčivo na trh co nejdříve po skončení patentu inovativního přípravku. Jádrem sporu 

byla „Bolar provision“, kdy generická farmaceutická společnost začne s testy a 

schvalovací procedurou léčiva, které má stále patentovou ochranu v držení inovativního 

vlastníka, aby mohl co nejdříve s vypršením patentu vstoupit s generickým léčivem na 

trh, Kanada se úspěšně ubránila, nebyl shledán rozpor s čl. 27 odst. 1 TRIPS, uplatěním 

článku 30 TRIPS jako výjimky,  nebyl tedy ani rozpor s čl. 28 odst. 1TRIPS a v této 

části byla teda Kanadská úprava opírající se o výjimku „Bolar“ označena jako 

nediskriminační.  

Jinak tomu bylo u „stockpilling exception“, když touto výjimkou Kanadská 

legislativa umožnila dokonce započetí výroby před vypršením patentu k umožnění 

okamžité distribuce léčiva na trh po vypršení patentu; zde již Kanada neuspěla a tedy 

bylo konstatování diskriminační úpravy patentového zákova ve smyslu nemožnosti 

považovat tuto úpravu za legitimní omezenou výjimku dle čl. 28.1 TRIPS při současně 

nemožném uplatnění čl. 30 TRIPS. Úspěšné uplatnění výjimky „Bolar“ tedy byl 

pozitivní impuls pro  průmysl s generickými léčivy i méně rozviuté země. 

 

6.4. Ochrana neveřejných informací ve vztahu k farmaceutickým 

výrobkům 

Ochrana neveřejných informací je nejen záležitostí smluvního ujednání, ale i 

kogentního ustanovení článku 39 dohody TRIPS v tom smyslu, aby nebyly informace 

třetími osobami užity v rozporu s „čestnou komerční praxí“, pokud jsou takové 

informace tajné (nejde-li o informace, které jsou jinak běžně přístupné osobám 

v kruzích, které se běžně dotyčným druhem informací zabývají, mají-li komerční 

hodnotu proto, že jsou tajné a pokud osoby, které mají tyto informace právoplatně 

v moci, „podnikly za daných okolností přiměřené kroky, aby je udržely v tajnosti“).  

V odstavci 3 tohoto článku je přitom přímý odkaz na farmaceutické výrobky 

v případě žádosti členů dohody, kteří budou požadovat jako podmínku pro souhlas 

s obchodováním předložení nezveřejněných výsledků zkoušek „nebo jiných údajů“, 

jejichž vznik vyžaduje značné úsilí, aby chránili tyto údaje proti nepoctivému 

komerčnímu použití. 
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6.5. Světová organizace duševního vlastnictví 

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) jako podřízená organizace 

OSN vykonávající dohled nad ochranou práv duševního vlastnictví uvedla do praxe 

platformu, která jde za běžný rámec vztahů privátního a veřejného sektoru, a to 

spuštěním projektu „WIPO Re:Search“ v roce 2011. Součástí tohoto „public-private“ 

partnerství je sdílení informací k boji proti přehlíženým tropickým nemocem, malárie a 

tuberkulózy. 

Infekční onemocnění přitom patří mezi hlavní příčiny úmrtí a zdravotního 

postižení v rozvojových zemích.210 

Posláním partnerství, organizovaném za spoluúčasti WIPO, je deklarována 

snaha urychlit objev a vývoj technologií pro výše uvedení nemoci tím, že bude sdíleno 

duševní vlastnictví s globální výzkumnou komunitou a bude přispěno k budování 

kapacit v rozvojových zemích211. 

Farmaceutické společnosti a řada výzkumných center obecně mají k dispozici 

řadu znalostí a souborů dat, jejichž sdílení s dalšími kvalifikovanými vědci nad rámec 

prováděného výzkumu může být nápomocno rozvoji globálního výzkumu na nemoci, na 

které se iniciativa zaměřuje.  

Bez organizačního sladění farmaceutického duševního vlastnictví s výzkumníky 

by však tato činnost byla neefektivní, nebo by nebyla vůbec realizována.212 

Struktura členů této platformy zdaleka nekopíruje členskou základnu WIPO; 

sdružuje jednotlivé organizace, vědecké instituce, ale právě i řadu farmaceutických 

společností. Prostřednictvím neziskové organizace BIO Ventures for Global Health 

                                                 
210 MUELLER-LANGER, Frank. Neglected infectious diseases: Are push and pull incentive 

mechanisms suitable for promoting drug development research? Health Economics, Policy and Law, 8(2), 

185-208. (2013). str. 185 Dostupné online. doi:10.1017/S1744133112000321 [16. 5. 2019] Současně je 

v tomto článku v tomto kontextu použit termín „tragédie v oblasti veřejného zdraví – public health 

tragedy“. 

211 WIPO. [online] [16. 5. 2019] WIPO Re:Search Strategic Plan 2017–2021, str. 8, dostupné z 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_re_search_5yearplan.pdf,  “The Secretariat of WIPO 

assumes no liability or responsibility with regard to the transformation or translation of the original 

content.” 

212 Tamtéž str.4 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_re_search_5yearplan.pdf
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(BVGH), se sídle, v Seattle (USA), jsou kontaktováni i noví potenciální členové.213 

V současné době má organizace cca 150 členů.214 

Kromě spolupráce veřejného a soukromého sektoru, na který klade akcent tato 

disertační práce, je proklamována snaha o spolupráci i mezi jednotlivými podřízenými 

organizacemi OSN, tedy WIPO, WHO i WTO, deklarováno například „Společným 

technickým sympoziem“ pořádaným dne 26. 2. 2018 v Ženevě. 

I organizace WIPO má přitom k dispozici vlastní „Arbitrážní a mediační 

centrum“215 nabízející několik alternativních způsobů řešení sporů, jako je mediace či 

arbitráž.  

Nabízí i tzv. rychlou arbitráž s nižšími náklady a předpokládanou kratší dobou 

vyřízení s tím, že rozhodčí soud se obvykle skládá z jediného rozhodce.  

Nabízen je ale i tzv. znalecký posudek, kdy je předložena konkrétní záležitost 

jednomu či více odborníkům, kteří o této záležitosti rozhodnou a strany se mohou 

dohodnout na závaznosti výstupu z tohoto zkoumání.216 V této souvislosti lze alespoň 

zmínit, že není důvodu klást překážky obecného využití rámce alternativního řešení 

sporů právě i v oblasti mezinárodního obchodu s léčivy, a to ve všech jeho podobách, 

které popisuje obecná teorie práva mezinárodního obchodu.  

Za zmínku dále stojí čl 19, konkrétně odst. B) bod I, Arbitrážních pravidel 

WIPO, platných od 1. června 2014, upravujícího jmenování rozhodců v případě, že 

strana sporu nedokáže rozhodce jmenovat sama.  

V seznamu kandidátů, které zasílá středisko straně sporu, je i obsažena i 

kvalifikace nebo prohlášení o kvalifikaci rozhodce, případně je seznam složen 

z kandidátů takové kvalifikace, jakou si dohodly strany sporu. 

Příkladem sporů mohou být nejen licenční smlouvy, ale i dohody o výzkumu a 

vývoji, dohody o převodu technologií, distribuční dohody ale i dohody o zpracování 

údajů nebo dohody o převodu technologií, dotýkají se tedy ve značné míře i obchodního 

tajemství. Počet sporů obecně má přitom od roku 2013 vzestupnou tendenci.217 

                                                 
213 Dle https://www.wipo.int/research/en/about/#member a https://bvgh.org/ [online] [16. 5. 

2019] 

214https://research.wipo.int/ 

215 „WIPO Arbitration and Mediation Center“ 

216https://www.wipo.int/amc/en/center/wipo-adr.html [online] [16. 5. 2019] 

217https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html [online] [16. 5. 2019] 

https://www.wipo.int/research/en/about/#member
https://bvgh.org/
https://research.wipo.int/
https://www.wipo.int/amc/en/center/wipo-adr.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html
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Ve vztahu k provázanosti veřejného a soukromého sektoru včetně spolupráce 

neziskových organizací hraje významnou roli i dobré jméno soukromé společnosti, 

eventuálně jejího poškození.  

V této souvislosti je třeba připomenout skutečnost, že zatímco soudní rozhodnutí 

mohou být za určitých okolností zveřejněna bez možnosti tento postup ovlivnit ze 

strany jednotlivých účastníků řízení, arbitráž v zásadě může být dle dohody účastníků 

přísně důvěrná, konkrétně v Arbitrážních pravidlech WIPO upraveno v čl. 54.  

Proto je vhodná i určitá neformálnost arbitráže a dispoziční zásada, o to více ve 

sporech, kdy je projednáváno více jurisdikčních otázek, které by za jiných okolností 

mohly být projednávány před různými soudními či správními orgány a jednotliví 

účastníci řízení by tak byli ohroženi rizikem prozrazení informací důvěrné povahy 

mimo nezbytně nutný rozsah okruhu informovaných osob, nehledě na finanční 

náročnost klasického řešení v rámci soudního projednávání věci. 

Mateřská organizace WIPO se svým zaměřením profiluje jako vhodná instituce 

zvláště v oborech spjatých s patentovou problematikou, uznávány jsou i další, 

demonstrativně možno vyjmenovat napříč celým světem LCIA (The London Court of 

International Arbitration), HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre), 

International Chamber of Commerce (ICC), The Arbitration Institute of the Stockholm 

Chamber of Commerce (SCC). Význam oganizace WIPO ve smyslu její reputace svou 

činností i praxí v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže vzrůstá. 

Mediační a arbitrážní centrum WIPO od svého založení řeší stále větší počet 

sporů týkajících duševního vlastnictví včetně autorských práv a distribučních smluv na 

farmaceutické výrobky.218 

Reputace organizace, která se zabývá i arbitráží, může vyplývat nejen ze 

schopnosti spravedlivě rozhodnout spor, ale i napomáhat řešit spor s tvorbou příležitostí 

vyřešit spor smírně, což se v oborech, kde záleží i na další spolupráci nejen ve prospěch 

obchodních partnerů, ale i konečných cílových konzumentů výrobku, což jsou v případě 

léčiv pacienti v jednotlivých zemích, což by mohl být i případ WIPO. 

Například v rozhodčím řízení WIPO týkajícím se zániku farmaceutické licence 

se rozhodce na konci druhého dne důkazního řízení dotázal účastníků řízení, zda si přejí 

vyslechnout rozhodce rozhodčího případu na nezávazném základě.219 

                                                 
218 KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle a kol., International Arbitration: Law and Practice in 

Switzerland, Vyd. 1., Oxford, Oxford University Press. 2015, 577 s., ISBN-13: 978-0199679751, str. 46. 
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A je ke zvážení, že by neměla být odmítána taková praxe, kdy se rozhodce snaží 

aktivně podílet na „usnadnění řešení problému“. 

Taková praxe nepředstavuje normu v mezinárodní arbitráži a někteří praktici 

možná nechtějí vidět rozhodce, který se aktivně podílí na usnadnění řešení případu. 

Tato praxe by však v zásadě neměla být odmítnuta, pokud rozhodci nezavazují strany k 

urovnání a neohrožují spravedlnost rozhodčího řízení.220 

Patentový systém je nicméně podrobován dalšímu zkoumání, když se prolíná i 

s potřebou léčivých přípravků v rozvojových zemích při omezených finančních zdrojích 

těchto zemí, při určitých výjimkách z patentů, dále probíraných v této práci se objevují 

hlasy o zavedení „alternativních modelů k patentovým monopolům“221 

Organizace WIPO tak navazuje na bohatou tradici v oblasti duševního 

vlastnictví, založenou v zásadě Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového 

vlastnictví z roku 1883. 

 

6.6. Aplikace CISG a arbitráže 

Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) při 

zohlednění nařízení Řím I (s určením rozhodného práva) z pohledu ČR jako člena 

Evropské unie je možná i na oblast léčiv a převodu vlastnického práva. 

Obchod s léčivy je natolik významný, že jeho objem představuje podstatnou část 

využití i tak zásadní úmluvy, jako je Úmluva OSN o smlouvách a mezinárodní koupi 

zboží.222 Československo smlouvu ratifikovala (s výhradou v souvislosti s článkem 95 

ohledně čl. 1 odst. 1 písm. a), avšak usnesením vlády ze dne 21. 3. 2016, č. 252, tuto 

                                                                                                                                               
219 COOK, Trevor a GARCIA, Alejandro, International Intellectual Property Arbitration, 

Alphen aan den Rijn, The Netherlands, Kluwer Law International, 2010, 492 s., ISBN-13: 978-

9041127259, str.  33 

220 Tamtéž, str. 33 

221 Dle bodu 33. Usnesení Evropského parlamentu  P8_TA(2015)0374 ze dne 27. října 2015 o 

krizi v souvislosti s virem Ebola: poučení do budoucna a jak zlepšit systémy zdravotní péče v 

rozvojových zemích s cílem předejít budoucím krizím (2014/2204(INI))(2017/C 355/01) 

222 Její význam podtrhuje již fakt, že i na farmaceutickém trhu, ve kterém je jednou ze smluvních 

stran podnik či konečný zákazník pocházejí z USA, zaujímá CISG zásadní pozici, jak je patrno např. z 

John F. Coyle, The Role of the CISG in U.S. Contract Practice: An Empirical Study, 38 U. PA. J. INT’L L. 

195 (2016). [online] [16. 5. 2019] Dostupné na: https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol38/iss1/4, str. 

224, druhou největší podskupinu tvořily farmaceutické společnosti. 

https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol38/iss1/4
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výhradu Česká republika odvolala.223 

Pomineme-li v současné době možnost lokálních systémů, jako je OHADA224, je 

smlouva CISG dominujícím a respektovaným nástrojem úpravy kupní smlouvy 

v mezinárodním obchodě. 

Léčiva mají takový charakter zboží, která jim umožňují spadat do věcné 

působnosti úpravy CISG. 

Dle čl. 2 této úmluvy není léčivo ani explicitně vyloučeno z věcné působnosti 

CISG, pokud není léčivo kupované pro osobní potřebu a potřeby rodiny či domácnosti 

s tím, že určitá výjimka existuje, nicméně je vázána na nevědomost prodávajícího před a 

během uzavření smlouvy o tom, že zboží je kupováno k jinému účelu. 

Není tedy s ohledem na absenci výjimky stran léčiv v čl. 2 této úmluvy 

rozporována možnost přítomnosti svou povahou významného mezinárodního prvku 

v uzavřené smlouvě, není rozporována povaha léčiv jako zboží.  

Jde tedy v zásadě o movitou věc. Je přitom s ohledem na typickou patentovou 

problematiku v oblasti léčiv brát zřetel na ustanovení čl. 42 CISG, který v odst. 1 hovoří 

o tom, že, cituji: „prodávající musí dodat zboží, které není omezeno žádným právem 

nebo nárokem třetí osoby založeném na průmyslovém nebo jiném duševním vlastnictví, 

o němž v době uzavření smlouvy věděl nebo nemohl nevědět, jestliže se takové právo 

zakládá na průmyslovém nebo jiném duševním vlastnictví“.  

V této oblasti je pak třeba odkázat na speciální úpravu v rámci specializovaných 

mezinárodních institucích, jejichž aplikaci mimochodem CISG nijak neomezuje. 

Ustanovení CISG mohou být, a také jsou využívána dle argumentace a dle 

ustanovení jednotlivých konkrétních smluv v řadě sporů před řadou rozhodčích 

institucí.  

Jako příklad lze zvolit spory před vlivnou CIETAC (The China International 

Economic and Trade Arbitration Commission), kdy rozhodnutí může být následujícího 

charakteru: 6. 12. 2000 bylo vydáno rozhodnutí ve věci prodávající z Hong-Kongu proti 

kupujícímu ze Spojených států amerických, kdy obě strany uzavřely smlouvu o prodeji 

                                                 
223 Podrobněji v: TICHÝ, Luboš. CISG - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží: 

komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2017. 412 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-

7400-649-4, str. 395 

224 Plným názvem "Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires" I v této 

jinak autonomní oblasti závazkového práva tedy má opět určitý vliv rozhodování národních autorit 

v návaznosti na politické cíle. 
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„guaiacol glyceryl etheru“, po dodání zboží dosáhly dohody o odložení platby ale 

kupující následně odmítl provést platbu v rámci jedné ze smluv, proto prodávající 

vyvolal rozhodčí řízení ve věci žádosti o nařízení provedení platby za zboží 

s příslušnými úroky a dalšími náklady.  

Na základě dohody obou stran se měl spor řídit právem pevninské Číny a CISG, 

pro úplnost jen k doplnění, že CISG byl ratifikován v Čínské lidové republice i ve 

Spojených státech amerických.  

Dle tribunálu tohoto rozhodčího soudu prodávající poskytl dostatečné důkazy o 

dodání zboží dle sjednané smlouvy, přičemž na druhé straně nebyl poskytnut důkaz o 

zaplacení tohoto zboží v rámci sjednané smlouvy.  

Tribunál tedy rozhodl s odkazem na články 61, 62 (týkající se obecně ochrany 

prodávajícího) a čl. 74 a 78 (ustanovení týkající se náhrady škody a úroků) CISG o tom, 

že kupující je povinen zaplatit příslušnou částku za zboží s příslušnými náklady včetně 

úroků. Kupující po jednání Tribunálu prohlásil, že dodané zboží mělo problémy 

s kvalitou, nicméně Tribunál rozhodl, že, cituji: „…kupující ve lhůtě stanovené 

jednacím řádem pro rozhodčí řízení neučinil žádný protinávrh a během jednání 

upřesnil, že proti jakosti zboží nevznese námitky. Tribunál proto rozhodl, že nebude brát 

v úvahu nárok kupujícího týkající se kvality zboží.“225 

Uvedený případ tedy demonstruje mimo ustanovení běžně dotčených i mimo 

sféru obchodu s léčivy i možným zvýšeným akcentem na oblast kvality zboží.  

Další dotčená ustanovení, tedy čl. 36 se dotýká časového určení souladu události 

se smlouvou, kdy v kupní smlouvě byla uvedena lhůta pro vznesení námitky kvality 

odlišně od ustanovení čl. 39 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 38 odst. 1 CISG (ve smlouvě 

uvedena lhůta 30 dnů, zatímco čl. 39 odst. 2 ustanovuje 2letou lhůtu; při rozporu 

ujednání smlouvy s tímto ustanovením CISG tedy rozhodce upřednostňuje CISG). 

 

 

                                                 
225 Dle: UNCITRAL case abstract, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: China International 

Economic & Trade Arbitration Commission (CIETAC) (now South China Branch) 6 December 2000 

(Pharmaceutical products case), Case law on UNCITRAL texts [A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/112], 

CLOUT abstract no. 1104, Reproduced with permission of UNCITRAL, Abstract prepared by Ge Zhang, 

© Pace Law School Institute of International Commercial Law, [online] [16. 5. 2019] dostupné z 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001206c1.html, jde tedy i o příklad aplikace Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001206c1.html
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6.7. Případ Genentech vs. Hoechst 

Oblast vývoje a obchodu s léčivy patří mezi významné oblasti zájmu 

mezinárodních arbitráží. Například statistika Mezinárodního střediska pro řešení sporů 

(ICDR) pro rok 2015 uvádí oblast „Pharmaceuticals/Biotech/Medical Devices“ mezi 10 

nejvýznamnějšími obory.226 Vzhledem k tomu, že je oblast léčiv je podstatnou součástí 

zdravotnictví a v oblasti zdravotnictví je ze strany ICDR uváděný nárůst počtu 

případů227, lze podobný trend očekávat i v oblasti arbitráží stran oblasti obchodu 

s léčivy.  

Řešení sporů prostřednictvím arbitráže za určitých okolností může přinést 

finanční i obecně časovou úsporu. Oblast obchodu s léčivy s běžně přidruženou 

problematikou patentové ochrany totiž v případě sporu, zvláště je-li veden před 

soudním orgánem státní moci, zasahuje do dlouhého časového úseku, který v případě 

výrobku s relativně krátkou dobou platnosti patentu a současně vysokou nákladovostí 

výzkumu může být pro úspěch či neúspěch v obchodu zásadní. O délce vedení sporu lze 

nalézt představu z následujícího příkladu. 

Projednání následujícího sporu dokládá na příkladu i některé problematické 

body uváděné v této práci. Jedná se o spor Genentech vs. Hoechst. Mimochodem i zde 

je patrno, že spor vedený v rámci rozhodčího řízení může být nakonec zveřejněn 

v rámci soudního řízení ve věci rozhodování o zrušení rozhodčího nálezu.  

Profesní taktika a průběh sporu dovedl strany před rozhodce, vnitrostátní soud 

v různých zemích (cour d´appel de Paris), i Soudní dvůr Evropské unie.  

Jádrem byla patentová problematika, plnění licenční smlouvy dotáýkající se práv 

k patentům, respektive smluvně ujednaná povinnost placení poplatku, včetně smlouvy o 

nevýhradní licenci a průběh sporu lze zaznamenat i z rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie.  

Skutkové okolnosti jsou ovlivněny několika faktory zahrnující i mezinárodní 

prvek. Prolíná se zde patentová problematika se společnostmi založenými dle právních 

úprav různých států. Dne 6. 8. 1992 společnost Behringwerke AG (založená podle 

                                                 
226 ICDR. ICDR International Arbitration Reporter, 5/2016 [online] [16. 5. 2019]  Dostupné z 

https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/ICDR_International_Arbitration_Reporter-

Vol.5.pdf 

227 ICDR. 2017 B2B Dispute Resolution Infographic. [online] [16. 5. 2019] Jde o meziroční 

srovnání 2016 versus 2017, dostupné z 

https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/AAA220_2017_B2B_Key_Statistics.pdf 

https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/ICDR_International_Arbitration_Reporter-Vol.5.pdf
https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/ICDR_International_Arbitration_Reporter-Vol.5.pdf
https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/AAA220_2017_B2B_Key_Statistics.pdf
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německého práva) udělila společnosti Genentech (založené podle práva Spojených států 

amerických, stát Delaware) nevýhradní celosvětovou licenci na využívání aktivátoru 

odvozeného od lidského cytomegaloviru, který umožňoval výrobu protinádorového 

biologického léčivého přípravku s obsahem rituximabu. Práva a povinnosti vyplývající 

z této licenční smlouvy se řídily německým právem. 

Patentové přihlášky byly uskutečněny také v různých státech. Na tuto 

technologii byl udělen jeden evropský (udělen v roce 1992 a zrušen v roce 1999 

Evropským patentovým úřadem, a to pro nesplnění požadavku novosti, a dva americké 

patenty (udělené v roce 1998 a 2001). 

Úhrada protihodnoty za poskytnutí licence se přitom skládala z několika dílčích 

složek, které v zásadě odrážejí i okolnost, že společnost, které byla licence poskytnuta, 

vynaloží určité obchodní úsilí ke skutečnému uvedení výrobku na trh, zaplatí 

jednorázový a roční poplatek, přičemž z celkového prodeje budou mít prospěch obě 

smluvní strany, prostřednictvím běžného poplatku, který je možno považovat za 

spravedlivý ve smyslu určitého sdílení rizik úspěšnosti léčiva na trhu.  

Společnost Genentech výsledný léčivý přípravek prodávala na trhu ve Spojených 

státech amerických i v Evropské unii a zavázala se totiž zaplatit jak jednorázový 

poplatek a pevný roční poplatek, tak běžný poplatek ve výši 0,5% z čistých tržeb 

z prodeje konečných výrobků nabyvatelem licence, i přidruženými podniky a držiteli 

sublicence, kterou tedy i licenční smlouva umožňovala.  

Do práv společnosti Behringwerke AG mezitím vstoupila společnost Hoechst se 

svou dceřinou společností Sanofi-Aventis Deutschland (založené také podle německého 

práva).  

Společnost Genentech uhradila jednorázový i roční poplatek, odmítala však 

následně uhradit i běžný poplatek a nikdy tak neučinila. 

Proto byl 30. 6. 2008 vznesen společností Sanofi-Aventis dotaz na Genentech 

dotaz stran neuhrazení bežného poplatku za prodávané konečné výrobky, načež 27. 8. 

Oznámila společnost Genentech společnosti Sanofi-Aventis rozhodnutí ukončit od 28. 

10. 2008 licenční smlouvu a dne 24. 10. 2008 společnost Hoechst podala na základě 

domnělého neoprávněného neuhrazení běžného poplatku návrh na zahájení rozhodčího 

řízení, a to procesně v souladu s rozhodčí doložkou a v licenční smlouvě. Rozhodčí 



 

138 

 

 

institucí v tomto případě byl Mezinárodní rozhodčí soud Mezinárodní obchodní 

komory.228  

Rozhodčí soud přitom považoval návrh na zahájení rozhodčího řízení stran 

autonomního pojmu použití aktivátoru v rámci uzavřené licenční smlouvy, pro úplnost 

tedy nikoli ve smyslu padělání. 

Z případu se však stal i patentový spor před soudní složkou státní moci. Dne 27. 

10. 2008 byla společností Sanofi-AVentis Deutschland podána i žaloba proti společnosti 

Genentech pro porušení práv vyplývajících z patentů, a to u United States District Court 

for the Eastern District of Texas229 

Genentech přitom také 27. 10. 2008 podala žalobu, a to k United states District 

Couret for the Northern District of California230 Před tímto soudem byla obě řízení 

spojena a žaloby dne 11. 3. 2011 zamítnuty s tím, že k porušení patentových práv 

nedošlo a na druhé straně žaloba na neplatnost patentů byla zamítnuta, protože nebyla 

tvrzení společnosti Genentech dostatečně prokázána. United states Court of Appeals for 

the Federal Circuit231 zamítl 22. 3. 2012 odvolání společnost Sanofi-Aventis 

Deutschland proti tomuto rozhodnutí. 

Dne 5. 9. 2012 pak rozhodce ve svém třetím dílčím nálezu rozhodl tak, že 

společnost Genentech je povinna platit společnosti Hoechst běžný poplatek, nevázal 

přitom své rozhodnutí na posouzení, zda bylo patentováno oprávněně či neoprávněně.  

Dle názoru rozhodce, a jak vyplývá i z jeho interpretace ve stanovisku 

generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie ve věci C-567/14, společnost 

Genentech se nechtěla při využívání aktivátoru dopustit protiprávního jednání, proto 

licenční smlouvu uzavřela, protože jí zaručovala, že se po dobu platnosti licenční 

smlouvy vyhne jakémukoliv řízení ohledně platnosti patentů, což jí mohlo poskytnout 

větší klid proti případnému konkurentu, který by tuto licenční smlouvu uzavřenou 

neměl.  

Registrace patentu tedy měla význam pro konstatování obchodního účelu 

uzavření licenční smlouvy, přičemž otázka platnosti patentu nebyla pro plnění závazků 

z licenční smlouvy podstatná.  

                                                 
228 Cour internationale d´arbitrage de la Chambre de commerce internationale 

229 Soud spojených států pro východní obvod státu Texas, Spojené státy americké 

230 Soud spojených států pro severní obvod státu Kalifornie, Spojené státy americké 

231 Odvolací soud Spojených států pro federální obvod, Spojené státy americké 
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Konečný rozhodčí nález byl vydán 25. 2. 2013. Společnosti Genentech bylo 

uloženo zaplatit náhradu škody včetně úroku z prodlení a náklady rozhodčího řízení. 

Výše uložené náhrady škody ilustruje, že spory v této oblasti mohou být 

provázeny vysokými spornými finančními částkami, v tomto případě částka přesahovala 

100 milionů EUR. 

Pro úplnost je třeba doplnit, že proti části rozhodčího nálezu, respektive na 

neplatnost třetího částečného nálezu, i konečného rozhodčího nálezu, včetně dodatku 

byla podána, v souladu s francouzským občanským soudním řádem, žaloba, a to 

k Odvolacímu soudu v Paříži.232 Jejich spojení do jednoho řízení odvolací soud zamítl 

(nicméně v dále uvedené žádosti o předběžné otázce Soudnímu dvoru Evropské unie 

bude zřejmé, že spolu všechny tři žaloby souvisejí a Soudní dvůr Evropské unie je tak 

bude posuzovat jako celek). V rámci třetího částečného rozhodčího nálezu se odvolací 

soud v Paříži zabýval souladu licenční smlouvy s čl.  101 SFEU.  

Článek 101 SFEU se zaměřuje na prevenci problematiky „vyloučení, omezení 

nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu“ a demonstrativním výčtem uvádí 

ty případy, které dominantně takto hospodářskou soutěž postihují.  

V rámci zkoumání čl. 101 ve shora uvedeném smyslu Odvolací soud v Paříži, 

konstatoval, že rozhodčí soud usoudil ve věci na povinnost nabyvatele licence hradit 

poplatky vyplývající z licenční smlouvy, ačkoli mělo zrušení patentů zpětný účinek. 

Kladl si otázku, zda právě hrazení poplatků za těchto okolností neporušuje ustanovení 

čl. 101 SFEU a zda neznevýhodňují nabyvatele licence v hospodářské soutěži.  

Proto Odvolací soud v Paříži přerušil řízení a položil Soudnímu dvoru 

předběžnou otázku, cituji: „zda musí být ustanovení čl. 101 SFEU vykládáno v tom 

smyslu, že brání tomu, aby byla licenční smlouva, jež ukládá nabyvateli licence 

povinnost hradit poplatky již za samotné využívání práv spojených s patenty, jichž se 

týká licenční smlouva, považována v případě zrušení patentů za účinnou“. 

K upozadění jsou zde námitky společnosti Hoechst a Sanofi-Aventis 

k přípustnosti předběžné otázky. Předběžná otázka vycházela dle těchto společností 

z chybného předpokladu, že došlo ke zrušení patentů, ačkoliv byl zrušen pouze jeden 

patent, a to ten evropský, nikoli však uvedené patenty udělené ve Spojených státech 

amerických.  

                                                 
232 Cour d´appel de Paris 
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Tato námitka však byla odmítnuta s tím, že v žádosti o rozhodnutí v předběžné 

otázce jasně vyplývalo, že soud si byl vědom toho, že byl zrušen pouze evropský patent.  

Ostatně ani v případě neexistence skutkového předpokladu by nebylo dle 

Soudního dvora Evropské unie možné konstatovat vliv této skutečnosti na 

projednávanou předběžnou otázku. Stejně tak se Soudní dvůr Evropské unie drží 

předkládacího rozhodnutí soudu členského státu, pokud nebylo zrušeno v rámci 

opravných prostředků vnitrostátního práva.  

Společnost Hoechst dále namítala, že v případě závěru rozhodčího řízení o 

neporušení článku 101 SFEU nejsou vnitrostátní soudy oprávněny přezkoumávat, jak 

posoudil rozhodce otázky hospodářské soutěže v případě žaloby na neplatnost 

mezinárodního rozhodčího nálezu.  

Soudní dvůr Evropské unie však pokládá svoji povinnost za jednoznačnou 

v případě položení otázky týkající se výkladu unijního práva, pokud nebylo, cituji, 

„…zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu 

sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také jestliže 

Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou 

odpověď na otázky, které jsou mu uloženy“233 Soudní dvůr dospěl k závěru, že 

předkládající soud „dostatečně vymezil skutkový a právní rámec“, aby věc mohl Soudní 

dvůr posoudit a dát „ užitečnou odpověď“. 

Společnost Genentech namítala již při rozhodčím řízení hrazení běžného 

poplatku s tím, že předpokladem pro jeho hrazení má být skutečnost, že aktivátor je 

přítomen či využit v konečném výrobku, současně s tím, že by jeho využití pro konečný 

výrobek při neexistenci uzavřené smlouvy porušovalo práva spojená s předmětnými 

patenty. Rozhodce upozornil na to, že tento výklad byl výhradně jazykový z uzavřené 

licenční smlouvy, přičemž tento výklad odporoval obchodnímu úsilí smluvních stran. 

Dle třetího dílčího rozhodčího nálezu byla povinna společnost Genentech platit běžný 

poplatek.  

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) konstatoval, že mu nepřísluší v rámci řízení 

o předběžné otázce posuzovat „skutková zjištění rozhodce a jeho výklad licenční 

smlouvy“ provedená dle německého práva.  

                                                 
233 Odkazováno přitom na rozsudky ze dne 13. Března 2001, PreussenElektra, C-379/98, 

EU:C:2001:160, body 38 a 39, a rozsudek ze dne 22. Června 2010, Melki a Abdeli, C-188/10 a C-189/10, 

EU:C:2010:363, bod 27). 
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SDEU vykládá článek 101 SFEU tak, že nebrání tomu, aby nabyvatel licence 

byla uložena povinnost platit poplatek za využívání patentové technologie po celou 

dobu účinnosti licenční smlouvy, a to i v případě zrušení či neporušení licencovaných 

patentů, jestliže licenční smlouva umožňovala svobodně ji ukončit výpovědí 

s přiměřenou výpovědní lhůtou. 

Obchodní spory v oblasti léčiv nesou znaky jednak obecné problematiky a 

styčných bodů, další rizikové oblasti lze vyvozovat z technologické náročnosti odvětví. 

Odraz míry regulovanosti oboru lze však spíše dohledávat ve sporech vyplývajících 

z diagonálních vztahů. 

Případ Genentech je příkladem sporu, kde se setkalo několik rozhodnutí soudů 

v různých státech a současně proběhlo rozhodčí řízení, v daném případě šlo o 

protrahovaný spor. Obchodu s léčivy se přitom ale nemusí vyhnout ani problematika 

sporu o jurisdikci mezi rozhodčími a státními soudy, o čemž svědčí například spor 

Hemofarm DD vs. Jinan Yongning Pharm. Co. Ltd. 

Rozhodčí nález, který rozhodl o návrhu na předběžné opatření k ochraně 

majetku, v tomto sporu měl porušit veřejný pořádek, protože zasahoval do soudní 

suverenity čínských soudů. Přidělení výlučné pravomoci čínským soudům bylo 

označeno za záležitost veřejného pořádku, přičemž bylo poznamenáno, že umožnění 

rozhodcům vydat prozatímní ochranná opatření by porušilo soudní svrchovanost 

čínských soudů.234 

Obecně lze za veskrze pozitivní jev označit situaci, kdy se obchodní partneři 

snaží udržet své obchodní vztahy v dlouhodobém měřítku i přes případné spory (mnoho 

dohod, zahrnujících například licence nebo smlouvy o spolupráci, vytváří dlouhodobé 

vztahy a strany se mohou setkat s několika obtížemi po dobu trvání těchto dohod).  

K tomu může přispět právě flexibilita řešení sporů, které poskytuje mezinárodní 

arbitráž. Zvláště v oblasti obchodu s léčivy je udržení obchodních vztahů i přes 

případné spory důležitá s ohledem na předmět obchodu a zvláště v obchodu 

s inovativními léčivy.235 

 

                                                 
234 ZIYAEVA, Diora, ed., Interim and Emergency Relief in International Arbitration, 

Huntington, USA, JurisNet, LLC, 2015, 388 s., ISBN 13 978-1-937518-70-7, str. 89.  

235 COOK, Trevor a GARCIA, Alejandro, International Intellectual Property Arbitration, 

Alphen aan den Rijn, The Netherlands, Kluwer Law International, 2010, 492 s., ISBN-13: 978-

9041127259, str. 32. 
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7. Orphan drugs 

Jde o veskrze aktuální téma, svědčí o tom skutečnost, že pacientské sdružení 

EURORDIS vyhlásilo rok 2019 rokem „Evropským rokem vzácných onemocnění“.236 

„Orphan drugs“ (či „orphan medicinal products“) jsou zvláštní kategorií, na 

které lze poukázat na potřebu těsnější spolupráce větší skupiny států, a to již z důvodu 

populačního.  

Problematika orphan drugs, tedy léčiv na vzácná onemocnění, je dále příkladem 

potřeby státního zásahu pro rozvoj celého odvětví.  

Bez příslušných pobídek je vývoj takového léčiva natolik nákladný a rizikový, 

že by jej nebylo v očích akcionářů farmaceutických společností za běžných tržních 

podmínek možno akceptovat. 

Žádné korporaci, která není vlastněna státem, přitom nelze ukládat, do jakého 

výzkumu má investovat své prostředky.  

Současně by byl velmi problematický stav, kdy by se vývojem léčiv na 

konkrétní vzácná onemocnění nikdo nezabýval (i eticky, proto je možné pokládat 

příslušnou ochotu společnosti poskytovat určitou část finančních prostředků na vývoj 

léčiv na tato onemocnění za projev určité míry vyspělosti237), nutno přitom současně 

podotknout, že počet nosologických jednotek, které jsou zahrnuty mezi vzácná 

onemocnění, je relativně vysoký. 

Je tedy i v zájmu farmaceutických společností sledovat vývoj v této 

problematice včetně spouvisející legislativy i případných mezivládních dohod a výzev k 

partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

Pojem „orphan“, tedy character v doslovném překladu „sirotčí“, je především 

dán „skutečností, že až do doby poslední dekády byly mimo oblast hlavního zájmu 

klinické medicíny, s výjimkou lékařské genetiky, dětské endokrinologie, vzácných forem 

diabetes mellitus … a dědičných metabolických vad…“238 

                                                 
236Organizace EURORDIS [online] [Cit. 16. 5. 2019] Dostupné z: 

https://www.eurordis.org/eyrd2019   

237 A to zvláště tam, kde se vyhlídky výzkumu jeví jako málo nadějné. Navíc, cituji: „Při 

dosažení určitého standardu zdravotní péče se začíná uplatňovat zákon klesajících výnosů (law of 

diminishing returns)“, jak uvedeno v: HOSÁK, Ladislav. Farmakoekonomika v psychiatrii. 1. vyd. 

Praha: Galén, 2000. 133 s. ISBN 80-7262-054-1, str. 15 

238 LEBL, Jan et al. Vzácná onemocnění u dětí: motolské pediatrické semináře 2. Vyd. 1. Praha: 

Galén, [2018], 109 s. Motolské pediatrické semináře ISBN 978-80-7492-381-4, str. 17 

https://www.eurordis.org/eyrd2019
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Jestliže bylo tedy ve vědě takové paradigma, je o to více pozoruhodné přijetí 

„Orphan drug act” již v roce 1983 ve Spojených státech amerických.239 

Obecně vzácné nemoci postihují 6-8% populace při počtu 5-8 000 

nosologických jednotek240. Pro větší představivost, lze uvést, cituji: „Vzácná 

onemocnění se nejčastěji projeví brzy po narození, kdy postihují 4-5% novorozenců a 

kojenců, ale mohou se rozvinout i později, a to v průběhu dětství či v dospělosti…”241 

Nicméně nízká prevalence a tedy i absolutní počty jednotlivých postižených u 

některých nosologických jednotek je spojena i s nedostatkem odborníků v rámci jediné 

země.  

Je však nutno k uvedenému počtu onemocnění podotknout, že řada 

nosologických jednotek je s rozvojem diagnostických metod postupně rozdělována na 

více nemocí, odlišených vzájemně právě inovativními diagnostickými metodami, 

ačkoliv byly v dřívějších dobách řazeny pod jedno onemocnění. 

Počet rozpoznaných vzácných onemocnění každoročně narůstá, cituji: „o 

několik stovek – každý den je tedy objevena nejméně jedna nová vzácná nemoc! ... 

Statistiky zatím ukazují nepříznivou skutečnost, že až 50% nositelů vzácných nemocí 

nemá stanovenou etiologickou diagnózu – a že doba mezi prvními příznaky a správnou 

                                                 
239 Fričová, Vítězslava a Fričová, Kristýna, Praktické lékárenství [online] [16. 5. 2019]. 

Olomouc: Solen, 2010; 6(3), str. 139. ISSN 1803-5329. Dostupné z: 

http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2010/03/08.pdf, cituji: „…Na základě udělení statutu 

„orphan drug“ FDA mohl výrobce požadovat určité výhody (např. dočasné daňové úlevy, 7leté výhradní 

právo k prodeji, nižší poplatky při registračním řízení atp.). Zákon měl na vývoj léků „orphan“ velmi 

pozitivní dopad, namísto několika málo léků, které byly k dispozici pro vzácná onemocnění před r. 1983, 

bylo od tohoto roku uvedeno na americký trh více než 200 nových léků orphan“. 

240 EHLER, Edvard, a kol., Vzácná onemocnění 2, Olomouc: Solen, 2014, 100 s., ISBN:978-80-

7471-089-6, str. 3. S tímto údajem je totožný i odhad uvedený v Doporučení Rady ze dne 8. června 2009 

o akci v oblasti vzácných onemocnění (2009/C 151/02), v bodě 5 preambule s poznámkou, cituji: 

„…celkový počet osob postižených vzácnými onemocněními v Unii se pohybuje mezi 27 a 36 miliony…“ 

241 LEBL, Jan et al. Vzácná onemocnění u dětí: motolské pediatrické semináře 2. Vyd. 1. Praha: 

Galén, [2018], 109 s. Motolské pediatrické semináře ISBN 978-80-7492-381-4, str. 18, stran počtu 

postižených osob je, ve vztahu k předchozí poznámce pod čarou, možno uvést i tu citaci, že „V EU je 

počet pacientů se vzácným onemocnením odhadován na základě souhrnů zastřešujícího evropského 

pacientského sdružení Eurordis.org na přibližně 20 milionů osob.” Počty uváděných osob postižených 

vzácným onemocněním se tedy mohou lišit, ale v zásadě jde o velmi vysoké číslo ne-li přesahující, tak 

dosahující 20 milionů osob. 
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diagnózou trvá neskutečných 5-30 let.“242 

Komise se nicméně snaží problematiku řešit nejen politicky, ale i na nejvyšší 

možné odborné úrovni, o čemž svědčí například Rozhodnutí Komise ze dne 30. 

listopadu 2009. kterým se zřizuje Výbor Evropské unie sestávající z odborníků na 

vzácná onemocnění.243 

Ale již dle článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o léčivých 

přípravcích pro vzácná onemocnění,244 byl definován léčivý přípravek pro vzácná 

onemocnění jako ten, který je dle bodu 1. písm. a) „určen pro diagnostiku, prevenci 

nebo léčbu život ohrožujícího nebo chronicky invalidizujícího onemocnění postihujícího 

v okamžiku podání žádosti245 ne více než pět z 10 000 osob ve Společenství“, přičemž 

musí splnit další požadavky nutné právě pro pobídku směrem k farmaceutickému 

průmyslu, když dle písm b) uvedeného článku je třeba, aby byl určen pro řešení 

příslušného závažného stavu splňujícího uvedenou definici za předpokladu, že bez této 

pobídky by jeho uvedení na trh nebylo rentabilní pro výrobce léčivého přípravku.  

Stran podpory výzkumu bylo v souvislosti s čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení 

judikováno, že právě z důvodu zaručení cíle sledovaného tímto nařízením (včetně toho, 

že „Společenství a členské státy nepřijmou po dobu 10 let jinou žádost o registraci, ani 

neudělí registraci“ ani žádnou nerozšíří pro stejnou léčebnou indikaci s ohledem na 

podobný léčivý přípravek), tedy „musí být výhradní právo na trhu přiznáno ve všech 

                                                 
242 LEBL, Jan et al. Vzácná onemocnění u dětí: motolské pediatrické semináře 2. Vyd. 1. Praha: 

Galén, [2018], 109 s. Motolské pediatrické semináře ISBN 978-80-7492-381-4, str. 13 

243 2009/872/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zřizuje Výbor 

Evropské unie sestávající z odborníků na vzácná onemocnění (Úř. věst. L 315, 2.12.2009), toto 

rozhodnutí však zrušeno Rozhodnutím Komise ze dne 30. července 2013, kterým se zřizuje skupina 

odborníků Komise pro vzácná onemocnění a kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/872/ES (Úř. věst. C 219, 

31.7.2013). Toto rozhodnutí také zrušeno, a to Rozhodnutím Komise ze dne 17. července 2018, kterým se 

zřizuje skupina odborníků Komise s názvem „Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a 

zvládání nepřenosných nemocí“ a kterým se zrušuje rozhodnutí, kterým se zřizuje skupina odborníků 

Komise pro vzácná onemocnění, a rozhodnutí, kterým se zřizuje skupina odborníků Komise pro boj proti 

rakovině, C/2018/4492, (Úř. věst. C 251); toto rozhodnutí ke dni 15. 5. 2019 zůstává v platnosti. Toto 

rozhodnutí se nicméně drží oblasti správněprávní mimo oblast odkazů na oblast mezinárodního obchodu 

s léčivými přípravky.  

244 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 

o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění (Úř. věst. L 18, 22.1.2000) 

245 „Žádosti o stanovení.“ 
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případech, kdy je léčivému přípravku pro vzácná onemocnění udělena registrace“.246 

Obecně by se dalo říci, že čím méně budou přísná kriteria púro zařazení nemoci 

mezi nemoci vzácné, tím více bude možné označit příslušnou společnost (myšlena tím 

občanská společnost) za vyspělejší, protože bude moci příslušných zvýrazněných 

benefitů čerpat více výrobců léčiv a většího počtu pobídek se dostane širšímu spektru 

nemocí. Je ale nutno podotknout, že s tímto přístupem musí být sladěny do určité míry i 

ekonomické možnosti toho daného státu. 

Je pak nezbytné i stanovení další podmínky dle ustanovení písm c), tedy další 

podmínky, definující akceptování léčivého přípravku za léčivo pro vzácné onemocnění, 

když není k dispozici příslušné řešení nastalé komplexní situace, kterou dané zdravotní 

postižení vyvolává, nebo, cituji „pokud takový způsob existuje, že léčivý přípravek 

přinese významný užitek těm, kteří jsou postiženi daným onemocněním“. I díky tomuto 

ustanovení je dán rámec pro dobře motivované rozhodnutí o zahájení vývoje nového 

léčiva v této oblasti, protože je potenciál dosáhnout na benefity poskytované Evropskou 

unií v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

O vzácných onemocněních se lze podrobně dozvědět v databázi „Orphanet“, na 

kterou je odkazováno i v oficiálních dokumentech EU, například v Doporučení Rady o 

akci v oblasti vzácných onemocnění.247 Zde dokonce v souvislosti s doporučením 

v bodě 4. je vhodné, a je to i myšlenka tohoto bodu, aby se členské státy zabývaly nikoli 

pasivním způsobem rozsahu míry poznání v této oblasti, a to i stran databáze Orphanet 

(i se snahou o rozvoj snadného přístupu k informacím), a nedostávaly se tak v podstatě 

do pozice „černého pasažéra“; je přitom zřejmé, že i zde musí být reflektována 

ekonomická výkonnost jednotlivých zemí.  

Je nutno podotknout, že léky na vzácná onemocnění představují výraznou část 

inovativních léčiv. I vývoj léčiva na vzácné onemocnění však může přinést užitek ve 

vývoji léčiv na onemocnění jiná. 

Orphan medicinal products jsou příkladem úspěšného zásahu veřejné moci do 

tržního prostředí, v návaznosti na pozitivní případ USA, Japonska i v případě Evropské 

unie, které disponují trhy, které ctí inovativní podnikání. Vyspělý trh s orphan drugs 

odráží i celkovou úroveň spolupráce USA, Japonska a Evropské unie.  

                                                 
246 Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 22. ledna 2015. Teva Pharma BV a Teva 

Pharmaceuticals Europe BV v. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Sp.zn. T-140/12. 

247 Doporučení Rady ze dne 8. června 2009 o akci v oblasti vzácných onemocnění 

(Úř. věst. C 151, 3.7.2009) 
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Příklad lze nalézt již v tom, že USA, Japonsko a Evropská unie jsou 

zakládajícími členy Mezinárodní konference o harmonizaci technických požadavků pro 

registraci léčivých přípravků pro humánní použití. 

Příslušné právní předpisy Evropské unie se nyní pohybují v rámci kontextu 

Mezinárodní konference o harmonizaci technických požadavků pro registraci léčivých 

přípravků pro humánní použití. Tato organizace spojuje standardy regulačních orgánů 

Evropské unie, Japonska a Súpojených států amerických a odborníky z farmaceutického 

průmyslu z těchto oblastí, zaměřuje se na vědecké a technické aspekty regulace léčiv.248  

Nejen samotné řešení problematiky orphan drugs, ale i potřebu adekvátní 

informovanosti obyvatelstva o možnostech různých postupů v rámci této problematiky 

v zásadě deklaruje směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování práv 

pacientů v přeshraniční zdravotní péči,249 ve článku 13 akcentujícím přitom orientaci 

zdravotnických pracovníků, i možnost předání pacientů do jiných členských států, kde 

je k dispozici příslušná diagnostika a léčba oproti členskému státu, kde tato možnost 

není.  

Lze očekávat, že i v rámci EU se mohou objevit snahy ze stran jednotlivých 

zemí akcentující tu, či onu nosologickou jednotku v závislosti na četnosti výskytu 

onemocnění u jejích obyvatel.  

Je otázkou, do jaké míry se budou objevovat odlišné zájmy jednotlivých zemí s 

různou hospodářskou úrovní a odlišným etnickým složením obyvatelstva.   

Dle článku 15 preambule rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

1295/1999/ES, v souladu s principem subsidiarity problematika vzácných onemocnění 

nespadala do výlučné pravomoci Společenství (respektive dnes Unie), ale do té míry 

byla konstatována důvodnost akce v oblasti vzácných onemocnění provádět, pokud by 

jejich cílů bylo lépe dosaženo na úrovni Společenství; přístup k mechanismu řešení 

otázky oblasti vzácných onemocnění se však, jak bude dále patrno, v zásadě nezměnil 

ani se zrušením tohoto rozhodnutí.250 

                                                 
248 Volně dle HERVEY, Tamara a McHALE, Jean. European Union Health Law. Vyd. 1. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 469 s. ISBN 978-1-107-01049-9, str. 324. 

249 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování 

práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011) 

250 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1295/1999/ES, ze dne 29. dubna 1999, kterým 

se přijímá program Společenství pro vzácné nemoci v rámci opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví 

(1999 až 2003) (Úř. věst. L 155, 22.6.1999). Toto rozhodnutí nicméně zrušeno Rozhodnutím Evropského 
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Již v rámci programu akčního plánu v oblasti veřejného zdraví dotýkající se 

vzácných onemocnění byly, dle článku 6 odst. 2 rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 125/1999/ES, přitom přizvány i země střední Evropy v souladu s dohodami o 

přidružení.  

Nicméně stejně tak je princip subsidiarity, a to i v souladu se zásadou 

proporcionality, uplatněn v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1027/2012;251 a to například tehdy, když je obecně pozastaveno ze strany držitele 

rozhodnutí o registraci uvádění léčivého přípravku na trh, při stažení z trhu, když je 

požádáno o zrušení registrace nebo nepožádáno o prodloužení registrace; vše v případě 

léčivých přípravků, které musí být dále sledovány (humánní léčivé přípravky, které 

musí být sledovány a musí být speciálně označeny v souladu s prováděcím nařízením 

Komise (EU) č. 198/2013).252  

Je přitom odkázáno i na postoj, který zvýrazňuje prospěch přijímání opatření na 

úrovni co nejširšího trhu („aby se zabránilo rozptýlení omezených zdrojů“), výhodnost 

koordinace mezi jednotlivými státy, současně je tak bráněno „narušení hospodářské 

soutěže a překážkám obchodu“, hovoří se o snadno a jasně stanovených pobídkách, 

otevřeného a transparentního postupu, obecně považované prahové hodnoty prevalence 

postižených osob u vzácných onemocnění.253  

Tento postoj je pak odůvodněn i článkem 152 Smlouvy o založení Evrospkého 

společenství, když v souladu s ustanoveními tohoto článku doplňuje a podněcuje v této 

oblasti činnost jednotlivých států a podporuje jejich spolupráci. 

                                                                                                                                               
parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství 

v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) (Úř. věst. L 271, 9.10.2002) a platnost tohoto nařízení skončila 

31. 12. 2008. 

251 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1027/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se 

mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci (Úř. věst. L 316, 14.11.2012) 

252 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 198/2013 ze dne 7. března 2013 o výběru symbolu za 

účelem identifikace humánních léčivých přípravků, které musí být dále sledovány (Úř. věst. L 65, 

8.3.2013) 

253 Nic to však nemění například na skutečnosti, že Česká republika pravidelně sleduje plnění 

úkolů vyplývajících z Národního plánu pro vzácná onemocnění, alespoň například dle Usnesení Vlády 

České republiky, ze dne 14. února 2018 č. 108, ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem 

plnění od 1. listopadu 2017 do 31. prosince 2017, dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/RCIAAW5GFEHJ [16. 5. 2019] 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAW5GFEHJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAW5GFEHJ
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Byla konstatována potřeba zřízení zvláštního výboru pro tato onemocnění, když 

pacienti si zaslouží „stejnou jakost, účinnost a bezpečnost léčivých přípravků“, proto 

musí být i předloženy „normálnímu procesu hodnocení“ s upuštěním alespoň části 

poplatků s tím souvisejícími u Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků (dle 

tehdejšího názvu) a hovoří se rovněž o zvláštních programech a grantech k podpoře 

vývoje těchto léčiv. 

Za nejsilnější pobídku je pak považováno získání „výhradního práva na trhu na 

určitý počet let, během nichž může být část investic nahrazena“; právo se však vztahuje 

pouze na indikaci, pro kterou byl lék stanoven jako léčivo na vzácné onemocnění. 

Vedle oblasti vzácných onemocnění však existuje ještě i skupina onemocnění, 

která do určité míry reflektuje společné problémy s oblastí vzácných onemocnění a také 

je zčásti legislativně i organizačně řešena. A přitom v zásadě souvisí s rozvojem 

zdravotní péče a tím, že se řada pacientů s jedním závažným onemocněním dožívá 

jednak vyššího věku a jednak i dalších zdravotních komplikací.  

To by ale mělo vést i k tomu, rozšiřovat arzenál léčivých přípravků pro 

jednotlivá onemocnění, ačkoliv již pro dané onemocnění léčivý přípravek existuje, ale 

může být spojen s kontraindikací danou jinými zdravotními komplikacemi.  

Je tedy věcí národních lékových agentur, aby zvážily adekvátní úhradu i dalších 

léčivých přípravků na trh stran onemocnění, na které již na daném trhu existuje 

dostupný lék, zvláště tehdy, pokud již dostupný lék má zásadnější omezení ve využití 

daném případně až kontraindikacemi například v oblasti dalších zdravotních 

komplikací, např. jaterních, renálních, kardiologických onemocnění atp. 

V dokumentu „Závěry Rady o zdraví v digitální společnosti – dosahování 

pokroku, pokud jde o daty podložené inovace v oblasti zdraví (2017/C 440/05)“, 

konkrétně v bodě 18 preambule, na který je v této práci poukázáno, v kapitole o 

personalizované medicíně je dokonce zmíněn pojem „komplexní onemocnění s nízkou 

prevalencí“. Jde tedy o oblast, která má s problematikou vzácných onemocnění, jak je 

v definicích práva chápáno, minimálně určitý společný etický apel k výzkumu 

příslušného léčivého přípravku, ačkoliv jeho využití nemusí být rozsáhlého populačního 

využití.  

S ohledem na kapitolu 5.5 této práce o digitalizaci v oblasti zdravotnictví je zde 

na místě poukázat i na to, že v tomto dokumentu je současně zdůrazněna i nutnost 

zlepšení interoperability systémů elektronického zdravotnictví členských států, s „cílem 

poskytnout svým občanům větší kontrolu nad jejich zdravotními údaji“, na což dále 
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poukazuje bod 6 preambule Doporučení Komise (EU) týkající se evropského formátu 

pro výměnu elektronických zdravotních záznamů.254 Toto doporučení přitom navazuje i 

na Prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě 

vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví.255  

Prováděcím rozhodnutím (s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a 

Rady 2011/24/EU), přitom má být řešena i síť vnitrostátních orgánů nebo subjektů 

příslušných pro hodnocení zdravotnických technologií.256 Toto prováděcí rozhodnutí je 

zajímavé i terminologicky; užity jsou v něm totiž tři pojmy se vzájemným přesahem. 

Jednak je to „léčivý přípravek“ a „zdravotnický prostředek“, ale svým způsobem může 

být zavádějící užívání dalšího pojmu v tomto rozhodnutí, a to je pojem „zdravotnická 

technologie“. Tento pojem je totiž dle ustanovení článku 3 písm. l definován jako 

„léčivý přípravek nebo zdravotnický prostředek či léčebné a operační postupy a rovněž 

opatření pro prevenci, diagnózu nebo léčbu nemocí, které se používají v rámci 

zdravotní péče“; je tedy třeba počítat s tím, že terminologicky i pojem „zdravotnická 

technologie“ zahrnuje oblast léčiv, a je dokladem potřeby znalostí definic (aby 

například nedošlo k mylnému dojmu, že třeba v tomto případě by byl pojem vnímán 

jako ekvivalent nějakého zdravotnického přístroje či obecně zdravotnického prostředku.  

Na tomto místě je ale třeba připomenout i existenci kombinovaných léčivých 

přípravků, které obsahují i zdravotnický prostředek, jak jsou uváděny v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007. Kombinovaný léčivý přípravek je 

v této práci řešen v kapitole o inovativních léčivých přípravcích, ačkoli v rámci nařízení 

č. 1394/2007 vlastně není pojen inovativní léčivý přípravek vůbec využíván a je přitom 

zajímavé, že třeba sektorová příloha o zdravotnických prostředcích k dohodě o 

vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským 

společenstvím a Austrálií obsahuje pojem zdravotnický prostředek, a to i s obsahem 

stabilních derivátů z lidské krve nebo lidské plazmy a přesto zde není označen 

                                                 
254 Doporučení Komise (EU) 2019/243 ze dne 6. února 2019 týkající se evropského formátu pro 

výměnu elektronických zdravotních záznamů C/2019/800 (Úř. věst. L 39, 11.2.2019) 

255 2011/890/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 , kterým se stanoví 

pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické 

zdravotnictví (Úř. věst. L 344, 28.12.2011) 

256 2013/329/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2013 , kterým se stanoví 

pravidla pro zřízení, řízení a transparentní fungování sítě vnitrostátních orgánů nebo subjektů příslušných 

pro hodnocení zdravotnických technologií (Úř. věst. L 175, 27.6.2013) 
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kombinovaným léčivým přéípravek.  Je tedy s ohledem na určitou roztříštěnost 

terminologie vhodné vždy si ověřit definice těchto slovních spojení „ad hoc“ pro účely 

toho či onoho příslušného dokumentu. 

Článkem 12 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování práv 

pacientů v přeshraniční zdravotní péči,257 tato vybízí k vytváření „evropských 

referenčních sítí“ zejména pro účely vzácných onemocnění a definuje požadavky na 

tato centra, článek 13 pak zdůrazňuje nutnost spolupráce členských států Evropské unie 

v oblasti vzácných onemocnění.  

Vedle dalších ustanovení tato směrnice ve vztahu k farmaceutickému průmyslu 

pojednává dle článku o uznávání lékařských receptů vydaných v jiném členském státě. 

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví kritéria a 

podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří 

se chtějí do některé z nich zapojit,258 se již dle bodu 1 preambule tohoto rozhodnutí týká 

především oblasti vzácných onemocnění, přičemž se má vcelku logicky zlepšit přístup 

k adekvátní zdravotní péči, a to zvláště tam, kde je potřeba určité koncentrace 

finančních prostředků i příslušných odborníků s příslušnými koordinačními centry. 

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria pro zřizování 

a hodnocení evropských referenčních sítí, pro schvalování a hodnocení jejich členů 

a pro usnadnění výměny informací a odborných poznatků o zřizování a hodnocení 

těchto sítí259 pak tuto síť odůvodňuje právě vzácností některých onemocnění, která 

odůvodňuje tvorbu „tematických sítí“, které by mohly zahrnovat také „poskytovatele 

technologicky vyspělých služeb, které obvykle vyžadují značné investiční náklady“, 

nicméně v tomto rozhodnutí chybí jakákoliv vazba na možná partnerství privátního a 

veřejného sektoru.  

 

                                                 
257 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování 

práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011) 

 

258 2014/286/EU: Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 10. března 2014 , kterým se 

stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří 

se chtějí do některé z nich zapojit (Úř. věst. L 147, 17.5.2014) 

259 2014/287/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. března 2014 , kterým se stanoví 

kritéria pro zřizování a hodnocení evropských referenčních sítí, pro schvalování a hodnocení jejich členů 

a pro usnadnění výměny informací a odborných poznatků o zřizování a hodnocení těchto sítí (Úř. věst. L 

147, 17.5.2014) 
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8. Léčiva pro pediatrickou populaci 

Trh s léčivy pro vzácná onemocnění do určité míry připomíná i situaci trhu 

s léčivy pro pediatrickou populaci, ta je komplikována tím, že mnoho léčiv není na 

pediatrickou populaci vůbec testováno a množství dostupných informací je tak 

omezené, obecně i nákladnější vývoj léčiv přímo pro pediatrickou populaci.  

Testování u léčiv na vzácná omezení je limitováno absolutními počty 

postižených, zatímco u testování na pediatrické populace je limitováno etickými aspekty 

výzkumu. 

Nelze pominout ani to, že mnoho nemocí v dětské populaci spadá do kategorie 

vzácných onemocněnÍ, když je konstatován relativně brzké propuknutí příznaků již v 

dětském věku a následkem I poruchy jediného genu s tím, že většina těchto nemocí je 

spojena s jasnými klinickými projevy právě už v dětství, a to s tím, že jasné klinické 

projevy má v dětství až 75% pacientů.260 

Přitom výrobce není dostatečně ekonomicky trhem motivován k výzkumu, který 

by zlepšil informovanost odborných pracovníků o možných dopadech na dětskou 

populace, stejně tak je problematická situace kolem informovanosti o možných 

dopadech užívání léčiv u populace těhotných žen.  Výrobce samotnými zákonitostmi 

trhu není motivován ani k výzkumu na poli vzácných onemocnění. V rámci EMA byl 

proto zřízen Pediatrický výbor. Pediatrický výbor EMA může předběžnými stanovisky 

požadovat například změny žádosti ve zproštění povinnosti ukládaných nařízením č. 

1901/2006.261  

Již ve zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě „Lepší léky pro děti – Od 

koncepce ke skutečnosti, Souhrnná zpráva o zkušenosti získaných na základě používání 

nařízení (ES) č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití”262 z roku 

2013 hodnotí v řadě aspektech pozitivní přínos posunu etického paradigmatu, podle 

kterého „by děti měly být před klinickým výzkumem chráněny“, k takovému, že „lepší je 

děti chránit pomocí klinického výzkumu“.  

                                                 
260 LEBL, Jan et al. Vzácná onemocnění u dětí: motolské pediatrické semináře 2. Vyd. 1. Praha: 

Galén, [2018], 109 s. Motolské pediatrické semináře ISBN 978-80-7492-381-4, str. 13 

261 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o 

léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, 

směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 378, 27.12.2006) 

262 Rada Evropské unie [online] [16. 5. 2019] Dostupné  z: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2011850%202013%20INIT 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2011850%202013%20INIT
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Je přitom akceptována skutečnost, že dětská populace není homogenní skupinou 

a zahrnuje celou řadu subpopulací s rozdílnými biologickými a farmakologickými 

vlastnostmi a tím je komplikována i „přiměřená návratnost investic“ z výzkumu a 

vývoje. To je sice Pravda, ale bylo by vhodné obdobným způsobem hovořit i o 

seniorské populace, protože ta take není zrovna homogennní skupinou a řada pacientů v 

závislosti na další komorbidity má take například rozdílnou míru funkce příslušního 

orgánu. 

Přitom situace, kdy není k léčbě k dispozici „specificky testovaný lék“, nezbývá 

zdravotnickým pracovníkům, než používat léčiva mimo rozsah rozhodnutí o registraci, 

což s sebou nese „nezanedbatelné riziko neúčinnosti nebo nežádoucích účinků“.  

Farmaceutické společnosti, pokud chtějí vstoupit s lékem na trh EU, v zásadě 

zkoumají nový přípravek i z hlediska možného pediatrického použití, mj. za spolupráce 

s EMA, konkrétně s Pediatrickým výborem a v roce 2009 vytvořenou Evropskou sítí 

pro pediatrický výzkum (Enpr-EMA), poukázáno je i na spolupráci s agenturami pro 

léčivé přípravky USA, Japonsku a Kanadě.  

V souvislosti s trhem pediatrických léčiv je třeba poukázat zejména na možnost 

pediatrického prodloužení základního patentu.  

Objevila se nicméně kritika, že nařízení „nezajišťuje průlom v oblastech zvláštní 

pediatrické potřeby, jako je pediatrická onkologie“, u které je zvlášť patrné, že je 

výzkum léčiv zpravidla primárně zaměřen na dospělé pacienty.  

Za zklamání je pak označeno nedostatečné využití registrací pro pediatrické 

použití u nepatentovaných léčivých přípravků, které byly registrovány pro použití pro 

dospělé, přičemž cílem bylo „podpořit výzkum stávajících přípravků“.263 

Obava, že požadavky na výzkum pro pediatrickou populaci prodlouží celkový 

proces i pro dospělou část populace, nebyl prokázán. 

Z uvedeného je patrno i to, že problematika jednotlivých uvedených oblastí se 

vzájemně prolíná, například problematika onkologického, pediatrického i léčiva pro 

                                                 
263 Ve Zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě, Lepší léky pro děti – od koncepce ke 

skutečnosti Souhrnná zpráva o zkušenostech získaných na základě používání nařízení (ES) č. 1901/2006 

o léčivých přípravcích pro pediatrické použití /* COM/2013/0443 final */, je přitom přímo uvedeno, že 

„Zdá se, jako by se společnosti obávaly, že výhradní právo na trhu nezabrání tomu, že lékaři i nadále 

budou používat konkurenční přípravky se stejnými účinnými složkami mimo rozsah rozhodnutí o 

registraci a s nižšími náklady nebo že na úrovni lékáren bude docházet k nahrazování levnějšími formami 

pro dospělé. …“ 
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vzácné onemocnění obecně. 

V souvislosti s pobídkami pro rozvoj pediatrických indikací vyvíjených léčiv byl 

upraven i postup pro zaznamenávání informací o pediatrických klinických hodnoceních 

do databáze EU pro klinická hodnocení (EudraCT). 

Nelze pominout ani problematiku těhotných a kojících změn, například nařízení 

č. 536/2014 se dotýká klinického hodnocení léčiv této skupiny obyvatel, když dle bodu 

34 odůvodnění by na jejich ochranu, pokud se účastní klinických hodnocení “by měla 

být stanovena zvláštní ustanovení, a to zejména v případě, kdy nemá klinické hodnocení 

potenciál přinést výsledky, jež by znamenaly přímý přínos pro ženu nebo její embryo, 

plod či dítě po narození…“ V čl. 10 je tato skupina spolu s nezletilými označována za 

„zranitelnou skupinu obyvatelstva“. 

Dle zprávy WHO o prioritních lécích pro Evropu a pro svět264 S ohledem na 

kapitolu o personalizované medicíně v této práci je vhodné zmínit, že například v tomto 

dokumentu je používán spíše termín stratifikovaná medicína.265 

Pojem stratifikovaná medicína by přitom mohl více realisticky odrážet současný 

stav. Nejde totiž jen o přizpůsobení zdravotní péče na míru jednotlivce, což se dnes 

prezentuje především rozvíjení možností podávat léčebné prostředky co nejvíce 

přizpůsobené konkrétnímu pacientovi, ale z praktických důvodů je třeba definovat 

subpopulace, byť stále užšího rozsahu, v rámci jednotlivých onemocnění, neboť alespoň 

určité srovnání výsledků mezi jednotlivými pacienty umožňuje provozování medicíny 

založené na důkazech.266  

Na druhé straně, jednotlivé případy, které se vymykají výzkumům provedeným 

na určité subpopulaci, nelze vždy vztahovat spolehlivě k důkazům z těchto studií 

vycházejících, například v situaci, kdy pacient trpí současně vzácným souběhem 2 stavů 

i případně s dalšími unikátními okolnostmi, když řešení oněch 2 stavů vyžaduje jinak 

z medicínského hlediska protichůdné postupy. Z těchto důvodů by bylo možné 

považovat pojem „stratifikovaná medicína“ za vhodnější termín, než „personalizovaná 

medicína“. 

                                                 
264Světová zdravotnická organizace [online] [16. 5. 2019] 

https://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/MasterDocJune28_FINAL_Web.pdf; dokument 

je sice vydaný v rámci WHO, ale spolufinancován je z rozpočtu Evropské unie, (dle prohlášení na str. 2 

tohoto dokumentu) 

265 Tamtéž, například str. 169  

266 „Evidence based medicine“ 

https://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/MasterDocJune28_FINAL_Web.pdf
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Dle této zprávy je dokonce termín „stratifikovaná medicína“ realističtější, než 

termín „personalizovaná medicína“, když užití druhého termínu by bylo příliš 

ambiciozní. 

Podobně, jako v oblasti orphan drugs, se kterou se problematika léčiv pro 

pediatrickou populaci částečně překrývá, bude v tomto odvětví nabývat důležitosti 

zvláštní patentová ochrana v podobě dodatkového ochranného osvědčení.  

V rámci již tak přísně regulovaného průmyslového odvětví, jakým produkce 

léčiv, ale i jejich sofistikovaná distribuce, protože na jejím konci stojí lékaři lékárníci, je 

oblast léčiv pro pediatrickou populaci ještě citlivěji regulována. Právě další komplexní 

zpracování systému dodatkového ochranného osvědčení by mohl v oblastech velice 

náročných na další výzkum a testování motivovat farmaceutické společnosti ke snaze 

podrobněji a komplexněji posuzovat účinky zaváděných léčiv.  

Je třeba připomenout, že to není pouze základní výzkum a samotných vývoj před 

registrací léčiva, co určuje další prodeje léčiva.  

Nicméně je třeba brát v úvahu i skutečnost, že řada léčiv nenajde primárně 

uplatnění v pediatrické populaci, ale jejich občasná potřeba i u této populace může být 

z pohledu jednotlivých pacientů zásadní.  

Stejně tak je v mnoha případech zásadní nejen předchozí zkoumání léčebných 

účinků, ale i rizik u dalších subpopulací pacientů. Sledování rizik vyplývajících 

z užívání léčiva se v odlišné míře obtížnosti bude posuzovat u pacienta například 

s jaterním onemocněním, jestliže jsou známy účinky metabolického vylučování léku, 

zvláště pokud bude k dispozici dostatečně veliký vzorek subpopulace dospělých 

pacientů postižených mimo oblast indikaci zkoumaného léku v zásadě pouze jaterním 

onemocnění a naproti tomu může být jiná situace u posuzování léčiva z komplexního 

pohledu u pacienta, u kterého mohou existovat otázky medicínské (nezralost některých 

komplexních fyziologických dějů, eventuálně jejich potenciální zranitelnost a vliv na 

další vývoj dítěte, dále otázky právní (rozumová složka v návaznosti na daný věk 

pacienta, existence různých věkových arbitrárních hranic pro rozhodování pacienta ve 

věci nejen samotné léčby, ale i výzkumu atp.).  

Systém dodatkového ochranného osvědčení s navazujícím systémem výjimek 

v rámci patentového systému může léčivům v konkrétním výzkumu přidat bonifikaci 

v podobě delší patentové ochrany v závislosti na náročnosti výzkumu, na jehož konci je 

provedena širší prozkoumaná skupina potenciálních beneficientů úspěšně vyvinutého 

léčiva.  



 

155 

 

 

Dodatkové ochranné osvědčení v případě výzkumu vhodnosti léčiva pro dětskou 

populaci bonifikuje výrobce ještě o šestiměsíční prodloužení doby ochrany, a to 

v souladu se Směrnicí č. 1901/2006, konkrétně ustanovením článku 36.  

Platí však za určitých podmínek, tedy dle bodu 1 až 3 tohoto článku (a 

s vyloučením situací dle článku 4 a 5), tedy tehdy, pokud „…jsou chráněny dodatkovým 

ochranným osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92267 nebo patentem, který 

opravňuje k udělení dodatkového ochranného osvědčení“ a pokud se nejedná „o léčivé 

přípravky pro vzácná onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000“.  

Zde je tedy opět patrný překryv obou oblastí, tedy problematiky vzácných 

onemocnění a onemocnění postihujících pediatrickou populaci, kdy je potřeba 

zvláštním způsobem podporovat výzkum v obou oblastech, když se obě částečně 

překrývají. 

Nevztahuje se ani na situaci, kdy žadatel „…v souladu s čl. 14 odst. 11 nařízení 

(ES) č. 726/2004 nebo čl. 10 odst. 1 čtvrtým pododstavcem směrnice 2001/83/ES 

požádá o prodloužení doby ochrany uvádění na trh vztahující se na dotyčný léčivý 

přípravek o jeden rok z důvodu, že tato nová pediatrická indikace přináší významný 

klinický prospěch ve srovnání se stávajícími způsoby léčby, a toto prodloužení získá…“.  

Je tedy třeba současně zabránit prodlužování dodatkového ochranného 

osvědčení v případě překryvu jednotlivých oblastí.268 

Jestliže je zde z důvodu výkladu akcentována problematika léčiv pro 

pediatrickou populaci a léčiva pro vzácná onemocnění, nelze opomenout ani 

problematiku určité zvláštnosti dané pacienty v seniorském věku či těhotné ženy. 

Problematice léčiv pro seniorskou populaci je ze strany Evropské lékové 

agentury věnována také určitá pozornost, například v období leden 2011 až duben 2013 

analyzovala 28 různých předpisů, které se alespoň zčásti dotýkaly léčivých přípravků a 

starší populace.269  

                                                 
267 Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných 

osvědčení pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 182, 2.7.1992), které zrušeno Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro 

léčivé přípravky (kodifikované znění) (Úř. věst. L 152, 16.6.2009) 

268 Obecně dále o problematice dodatkových ochranných opatření v samostatné kapitole. 

269 Analytická zpráva ze dne 14. října 2013, EMA/352591/2013, dostupné z: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/report-analysis-scientific-guidelines-european-

medicines-agency-geriatric-medicines-strategy_en.pdf Dostupné online [16. 5. 2019] 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/report-analysis-scientific-guidelines-european-medicines-agency-geriatric-medicines-strategy_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/report-analysis-scientific-guidelines-european-medicines-agency-geriatric-medicines-strategy_en.pdf
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Stejně tak se problematice věnuje i Mezinárodní konference pro harmonizaci, 

když už například v roce 1993 bylo konstatováno, že klinické výzkumy je třeba 

provádět i pro použití u geriatrické populace.270  

Závěry plnění těchto závazků lze na časové ose omezeně sledovat, například 

dokumentem EMA ze dne 14. prosince 2006271, přes dokument EMA z července 

2010272 analyzujících problematické body geriatrické populace a léčivých přípravků až 

po publikování dokumentu o strategii EMA pro geriatrická léčiva ze dne 17. února 

2011.273 

Posuzováním rizikovosti léčivých přípravků u geriatrické populace se pak 

zabývá další dokument EMA z 9. ledna 2018 pocházejí od expertní skupiny v oblasti 

geriatrie a týkající se posuzování tělesné slabosti u starších lidí.274Již v počátečním 

shrnutí je uveden základním problém geriatrického pacienta, a tím je jeho 

křehkost/zranitelnost (a v tomto smyslu se v příloze tohoto dokumentu uvádí způsoby 

měření posuzování tělesné slabosti), poukazuje pak v bodě 1. tohoto dokumentu hned 

v prvé větě úvodu, že důvody pro vyloučení starších lidí z klinických studií často nejsou 

                                                 
270 Dokument „ICH harmonised tripartite guideline studies in support of special populations: 

Geriatrics E7“ ze dne 24. června 1993. Dostupné z 

https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E7/Step4/E7_Guideli

ne.pdf, dokument tohoto data je zde uveden ze dvou důvodů, jednak poukazuje na dlouhodobou 

pozornost vyspělých států mezinárodního společenství na tuto oblast, jednak přímo poukazuje na 

spolupráci států Evropské unie, Spojených států amerických, Japonska a Kanady 

(https://www.ich.org/products/guidelines/efficacy/efficacy-single/article/studies-in-support-of-special-

populations-geriatrics.html) Dostupné online [16. 5. 2019] 

271 EMEA / 498920/2006,  „Adequacy of Guidance on the Elderly Regarging  Medicinal 

Products for Human Use“, dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-

guideline/adequacy-guidance-elderly-regarding-medicinal-products-human-use_en.pdf Dostupné online 

[16. 5. 2019] 

272 EMA/CHMP/ICH/604661/2009, ICH E7 Studies in support of special populations: geriatrics 

- questions and answers, publikováno 27. července 2010 

273 EMA/CHMP/137793/2011, „EMA geriatric medicines strategy“, dostupné z: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/geriatric-medicines-strategy_en.pdf a odkazem z: 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/medicines-older-people 

Dostupné online [16. 5. 2019] 

274 EMA/CHMP/778709/2015, „Reflection paper on physical frailty: instruments for baseline 

characterisation of older populations in clinical trials“, dostupné z: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-physical-frailty-

instruments-baseline-characterisation-older-populations-clinical_en.pdf Dostupné online [16. 5. 2019] 

https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E7/Step4/E7_Guideline.pdf
https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E7/Step4/E7_Guideline.pdf
https://www.ich.org/products/guidelines/efficacy/efficacy-single/article/studies-in-support-of-special-populations-geriatrics.html
https://www.ich.org/products/guidelines/efficacy/efficacy-single/article/studies-in-support-of-special-populations-geriatrics.html
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/adequacy-guidance-elderly-regarding-medicinal-products-human-use_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/adequacy-guidance-elderly-regarding-medicinal-products-human-use_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/geriatric-medicines-strategy_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/medicines-older-people
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-physical-frailty-instruments-baseline-characterisation-older-populations-clinical_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-physical-frailty-instruments-baseline-characterisation-older-populations-clinical_en.pdf
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dostatečně odůvodněné a často zahrnují předdefinované svévolné horní věkové hranice, 

stejně tak vylučovací kritéria, jako jsou komorbidity či současně užívané léky.  

Je otázkou, do jaké míry je takový postup lepší, než pojem „o užívání léku se 

poraďte se svým ošetřujícím lékařem“. Je tedy i otázkou, do jaké míry jde o strategii 

výrobce léčiva týkající se sice zúžení okruhu pacientů, kteří mohou být konzumenty 

těchto produktů, nicméně s tím, že takové zúžení sníží množství hlášených nežádoucích 

účinků, které by mohly (o to více při případné i nesprávné interpretaci) komplikovat 

prodej léku i ostatním skupinám pacientů. 

V zásadě existuje možnost, že bude potřeba i s ohledem na odborné medicínské 

zvláštnosti jednotlivých skupin populací pacientů postupně rozvíjet i specializovaná 

legislativní opatření, případně zvláštní iniciativy pro partnerství veřejného a 

soukromého sektoru.  

V preambuli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 jsou 

totiž v preambuli v bodě 15 uvedeny jako zranitelné skupiny osob „oslabené nebo starší 

osoby, osoby s několika chronickými onemocněními a osoby trpící duševními 

poruchami“.  

V bodě 19 preambule se pak zabývá posuzováním žádostí o povolení klinických 

hodnocení v návaznosti na příslušení odborné znalosti s akcentem na potřebu zvláštní 

odbornosti tam, kde se posuzují klinická hodnocení zahrnující „subjekty hodnocení 

v naléhavých situacích, nezletilé, nezpůsobilé subjekty hodnocení, těhotné a kojící ženy 

a případně další identifikované specifické skupiny obyvatelstva, jako jsou starší lidé 

nebo lidé trpící vzácnými a velmi vzácnými onemocněními“.  

Je tedy zřejmé, že populaci pacientů lze užším či širším způsobem rozdělovat do 

různých specifických skupin, přičemž je zřejmé, že pacienty by bylo možné rozdělovat 

do dalších skupin i dle základních nemocí, kterými již pacienti trpí, nicméně taková 

situace již vyžaduje primárně zapojení příslušné odborné společnosti.  
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9. Bilaterální spolupráce Evropské unie se třetími zeměmi 

Obchod s léčivy jsou v řadě případů vztahy mezi Evropskou unií a třetími 

zeměmi upraveny bilaterální smlouvami o spolupráci ve vzájemném uznávání klíčových 

bodů při nejen při samotném obchodu, ale i v kontrolách výrobních postupů léčiv 

obecně, samozřejmě s posouzením souladu s principem subsidiarity a principem 

proporcionality.  

Zde jsou (při vědomí, že Evropská unie v zásadě uzavírá dohody o přidružení 

s tím, že asociační dohody se dělí naty, které předpokládají vstup do EU, a které vstup 

nepředpokládají, dále dohody o partnerství a spolupráci a obchodní dohody) pro účely 

výkladu demonstrativně uvedeny příklady s uzavřenými mezivládními dohodami a/nebo 

alespoň zřetelným směrem rozvíjejícího se vztahu s předpokladem stabilní spolupráce s 

 rámcově vyjasněnými pozicemi zúčastněných stran. 

Po nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy je subjektem vedle třetí země nyní 

Unie, zatímco před její platnosti to bylo Evropské společenství, od data její platnosti 

jsou tedy mezinárodními smlouvami řešena i problematika, jejíž úkoly vyplývají přímo 

ze zakládajících smluv. 

Nejzásadnějšími smlouvami jsou dohody o vzájemném uznávání o správné 

výrobní praxi. Výrobce, který splní bez výhrad podmínky jednoho regulačního úřadu, se 

může v zásadě spolehnout na bezproblémovou registraci v zemích partnerské lékové 

agentury, a to z hlediska vlastností samotného léčivého přípravku. 

Existence těchto smluv samozřejmě dává větší právní jistotu i výrobci léčiva 

k případné úspěšné arbitráži v případě komplikace s registrací léčivého přípravku či 

v případě neumožnění distribuce léčivého přípravku, ať již z jakékoliv příčiny, do 

příslušného státu, tím, že se rozšiřuje možnost vedení sporů i v rámci WTO.  

Členství ve WTO a WHO (protože WHO - Světová zdravotnická organizace - 

má tradici ve vydávání doporučených postupů pro „good manufacturing practice for 

pharmaceuticals“275, stejně tak dodržování zásad ICH (včetně zásady „Good Clinical 

Practice“), poskytuje určitou možnost spolupráce ve farmaceutickém odvětví i při 

absenci konkrétních mezivládních dohod týkajících se obchodu s léčivy. 

Nelze se například domnívat, že postavení Ruské federace je vůči EU odtržené, 

naopak je zjevné, že nejen relativní blízkostí, ale i ekonomickým potenciálem i tradicí 

                                                 
275 Např. zpráva WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations: 

thirty-seventh report. (2001: Geneva, Switzerland), ISBN924120908 9, ISSN 0512-3054 
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určité obchodní spolupráce v minulosti se státy východní Evropy se může do budoucna, 

v případě příznivé politické situace, rozvíjet spolupráce i v oblasti mezinárodního 

obchodu s léčivy. 

Je třeba podotknout, že významná část pacientů, kteří se zúčastnili klinických 

studií, pochází ze třetích zemí a obyvatelé Ruské federace mezi nimi zaujímají 

významnou úlohu. Alespoň tak to vyplývá ze studie vypracované s podporou Evropské 

komise, z čehož lze usuzovat na určitou potenciální orientaci „zákonodárce“. Jedná se 

nicméně o zprávu vypracovanou poradenskou společností EPRD; Kancelář  pro 

hospodářskou politiku a regionální rozvoj.276 Ruská federace s mezinárodními 

organizacemi spolupracuje.277 

Směrnice č. 2001/83/ES hlavy IV definuje podmínky výroby a dovozu léčivých 

přípravků do zemí Evropské unie. Definuje však závazky členských států vůči 

výrobcům i pro případ vývozu (čl. 40 odst. 1).  

Odst. 2 čl. 40 přitom upravuje rozsah výroby i na dílčí výrobu, na přebalování a 

balení i úpravy balení, současně odlišuje výrobu léčiv pouze za účelem výdeje lékárníky 

v lékárnách či obdobným osobám dle oprávnění v členských státech, což je prvá 

podmínka pro uplatnění tohoto předpisu pro použití v regulaci mezinárodního obchodu, 

pokud na druhé straně není uplatňována množina zahraničních klientů lékárny spadající 

cích ale do oblasti mezinárodního práva soukromého. 

Článek 40 tedy poukazuje na požadavky i pro dovoz do členského státu ze 

třetích zemí a výrobu v nejobecnější míře, články 41 až 50 se dotýká oblastí správního 

práva nespadající do zkoumané sféry oblasti právních předpisů, byť se oblast správních 

předpisů druhotně dotýká distribučních kanálů léčivých přípravků, které ale jsou pod 

kontrolou vnitrostátních správních orgánů a nejsou způsobilé v zásadě vyvolat 

mezinárodní arbitráže mimo oblast investičních sporů. 

 Zatímco oblast kontrol výrobních šarží v obchodu s léčivými přípravky je 

upravena bilaterálními smlouvami se třetími zeměmi, čl. 51 odst. 1 písm. b) upravuje 

                                                 
276 EPRD Office for Economic Policy and Regional Development Ltd., zpráva: van Andel, F., 

GIelsdorf, W., Cooperation in the field of clinical trials, Analytical Report, Kielce, Poland, September 

2012, EPRD internal number: 2011-098, str. 6, dostupné z: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/international/report_clinical-trials__sept2012.pdf 

Dostupné online [16. 5. 2019] 

277 Například se přidala k programu WHO „International Drug Monitoring Program“ v roce 

2004, tamtéž str. 38 Dostupné online [16. 5. 2019] 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/international/report_clinical-trials__sept2012.pdf
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osvobození těchto kontrol mezi členskými zeměmi Společenství. V odst. 2 pak je 

upravena právě návaznost případného osvobození příslušných kontrol šarží léčivých 

přípravků v případě dovozů ze třetích zemí. 

Dle směrnice 2001/20/ES čl. 13 odst. 3 písm. c) musí členské státy přijmout 

veškerá vhodná opatření, která se dotýkají odpovědnosti kvalifikované osoby uvedené 

v článku 21 směrnice 75/319/EHS ze dne 13. června 1991, a to „aniž je dotčen její 

vztah k výrobci či dovozci“, aby byla „v souvislosti s postupy uvedenými v článku 25 

zmínění směrnice odpovědná za zajištění toho, aby…v případě hodnoceného léčivého 

přípravku, který je srovnávacím přípravkem ze třetí země a který je registrovaný, byla 

každá výrobní šarže podrobena všem vyžadovaným analýzám, zkouškám a kontrolám 

nezbytným pro potvrzení její jakosti v souladu s informacemi oznámenými podle čl. 9 

odst. 2 této směrnice…“, přičemž tyto podmínky se vztahují na situaci, kdy nelze získat 

dokumentaci, která by ozřejmila, že výrobky z dané výrobní šarže odpovídají svou 

kvalitou normám správné výrobní praxe. 

Dle čl. 20 členské státy mají povinnost provést všechna opatření k ověření 

schopnosti výrobců a dovozců ze třetích zemí vyrábět léčivé přípravky v souladu s údaji 

uvedenými v žádosti stran popisu způsobu výroby a popisu kontrolních metod 

použitých výrobcem. Stejně tak jsou povinny zajistit možnost příslušných orgánů 

povolení výrobcům a dovozcům léčivých přípravků pocházejících ze třetích zemí, aby  

„ve výjimečných a odůvodněných případech zadali provedení určitých stupňů výroby 

a/nebo některé z kontrol uvedených v písmenu a) (čl. 20) třetí straně; v takových 

případech příslušné orgány ověří rovněž dotčené zařízení“. 

V zásadě lze hovořit o dvoustranných a mnohostranných vztazích a dohodách. 

Mnohostranné vztahy a dohody se uzavírají buď přímo zřízením samostatné 

mezinárodní instituce, nebo jde o novou instituci podřízenou již jiné mezinárodní 

organizaci. 

Dvoustranné vztahy lze lépe prohloubit na rozdíl od mnohostranných dohod ve 

věci samotné regulace odvětví a v tom ohledu vyžaduje i více úsilí, přednostně jsou 

proto rozvíjeny vztahy s největšími trhy, jako jsou USA, Čína a Indie s významným 

trhem generických léčiv. 

Dominující je přitom spolupráce EMA a FDA jako partnerských lékových 

agentur EU a USA. 
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V následujícím přehledu dvoustranných dohod jsou tyto charakterizovány spíše 

v relativním srovnání s akcentem na určité demonstrativně charakterizující vzájemné 

rozdíly. 

Uvedené smlouvy podtrhují význam farmaceutického trhu nikoliv tím, že by 

úprava tohoto obchodního styku měla na mezinárodní úrovni zvláštní a samostatnou 

smluvní úpravu, podstatní však je, že v rámci obecných smluv zaujímá obchod s léčivy 

místo mezi pouhými několika sektorovými smlouvami. 

EU v těchto smlouvách zaujímá většinou určité dominantní postavení, není-li řeč 

např. o obchodních smlouvách s Kanadou či USA. Nelze to však hodnotit tak, že by EU 

překládala téměř formulářové znění smluv. Jednotnost uzavřených smluv napomáhá i 

při uzavírání dalších smluv.  

Uzavření takové smlouvy může přitom pro jednu (případně i pro obě strany) 

znamenat přínos v rozvoji vnitrostátní legislativy, aby domácí obchod s výrobky i jejich 

kvalita, odrážel recipročně opět požadavky třetích zemí a mezinárodního společenství 

jako takového, a to i v zastoupení odborných společností a lékových agentur 

jednotlivých zemí. 

K regulaci léčiv obecně přispívají nejen vnitrostátní právní, ale i mezinárodní 

předpisy. Regionální a dvoustranné smlouvy představují samostatnou vrstvu právní 

úpravy, která řeší širokou škálu otázek. Mezinárodní právní a politické systémy jsou 

pak podmíněny agendami souvisejícími s vyjednáváním.278 Vzhledem k této parafrázi, 

která je inspirována publikací znázorňující asijský pohled (a tento pohled je mírou 

velikosti trhu s léčivy pohledem významným) lze dospět k závěru, že asijská 

perspektiva se v oblasti mezinárodního obchodu s léčivy nemusí sice nemusí lišit potud, 

pokud nebude řeč o inovativních léčivých přípravcích, avšak i v této oblasti, ačkoliv lze 

považovat USA, Japonsko a státy Evropského hospodářského prostoru či Švýcarska za 

vedoucí oblasti vývoje inovativních léčiv, které reprezentuje odvětví „orphan drugs“, je 

nutno poznamenat, byť v této kapitole týkající se mezivládních smluv, že i v jiných 

částech světa je řešena aktivně dostupnost léčiv místními vládami pro své obyvatelstvo. 

Nehledě přitom ale na potenciál například Indie jako producenta generických léčiv. To 

lze dokládat výrokem v této publikaci o tom, že v Asii mnoho vlád poskytuje určitou 

                                                 
278 HSU, Locknie Trade, Investment, Innovation and their Impact on Access to Medicines: An 

Asian Perspective (Cambridge International Trade and Economic Law). Cambridge: Cambridge 

University 2016. 439 s. Dostupné Online ISBN: 9781139680721 Press. 

doi:10.1017/CBO9781139680721, str. 101, [16. 5. 2019]  
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formu finanční pomoci u léčiv, jako jsou dotace, což zlepšuje zátěž na spotřebitele, 

který by si jinak tuto léčbu nemohl dovolit. Tento poznatek, který se týká míry ochoty 

místních vlád uvolňovat větší či menší finanční prostředky ve prospěch poskytování 

léčiv obyvatelstvu, by mohl mít vliv i na uzavírání mezivládních smluv v kontextu 

budoucnosti, protože se dá předpokládat případný pozitivní vývoj i ve vztahu 

k respektování inovativního průmyslu, což má pro Evropskou unii, jako jednoho ze 

světových center inovativního průmyslu, zásadní význam.  

Pro podporu tohoto tvrzení lze dokonce uvést konkrétní odkaz na problematiku 

řešenou v této práci, a to na kapitolu 5.18 týkající se dodatkových ochranných 

osvědčení, kde je řešen problém odlišné míry ochrany inovativního průmyslu v různých 

částech světa, který má vliv nejen na mezinárodní obchod jako takový, ale i na trh 

s léčivy v rámci Evropského hospodářského prostoru. 

Obecně se spory ani v oblasti léčivých přípravků nevymykají oblastem 

dotýkajících se v určitých případech např. Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a 

občany druhých států, Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži, samozřejmě 

i dohody (dvoustranné) o ochraně a podpoře investic (které mají jednotlivé státy i 

historicky uzavřené), v případech investičních sporů může být spor za určitých 

okolností projednán i v rámci Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic atd. 

V zásadě lze konstatovat, že nejtěsnější spolupráce s USA zahrnující dialog o 

regulaci nejvýznamnější přímou spoluprací lékových agentur je následována spoluprací 

na úrovni výkonné moci s Indií a Čínou. Následuje Švýcarsko, Kanada, Japonsko, ale i 

Austrálie jako další státy, se kterými Evropská unie uzavírá smlouvy o vzájemné 

spolupráci v oblasti farmaceutického průmyslu buď přímo, nebo prostřednictvím 

sektorových příloh k dalším obchodním dohodám. S těmito zeměmi uzavírá Evropská 

unie v zásadě vzájemně rovnocenné dohody, když dohoda s Novým Zélandem je 

v podstatě vychází z uzavřené dohody mezi Evropskou unií a Austrálií. Vztahy 

s rozvojovými zeměmi jsou předmětem kapitoly 5.15. 

EU jedná o zónách volného obchodu napříč celým světem, uzavírá dohody o 

vzájemném uznávání, správné výrobní praxi, ujednání o zachování důvěrnosti pak 

umožňují spolupráci orgánů výkonné moci (i při existenci Mezinárodního fóra 

regulačních orgánů pro léčivé přípravky IPRF). Vedle světových organizací, jako je 

WHO či WTO, spolupracuje i s WIPO, podílí se na činnosti ICH. Příslibem aktivit 

Rady Evropy a Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péče by mohla být 

skutečnost, že na jejich činnosti může jako člen participovat i Ruská federace. Jak 
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z předchozího textu vyplývá, o mezinárodní instituce zabývající se farmaceutickým 

průmyslem není nouze, následující dohody jsou přesto klíčové, protože se uzavírají 

mezi vedoucím zeměmi světového obchodu s léčivými přípravky. 

 

9.1. Spojené státy americké 

Spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými je založena 

především na komunikaci mezi Evropskou lékovou agenturou (EMA) a vládní 

organizací FDA na straně USA. S ohledem na spolupráci přímo těchto organizací je 

tento vztah určen především Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským 

společenstvím a Spojenými státy americkými, konkrétně Odvětvovou přílohou o 

správné výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky. 

Dle definice obsažené v kapitole 1 článku 1 bod 1. se definuje mimo jiné pojem 

rovnocennosti regulativních systémů. S ohledem na odlišné právní prostředí Evropské 

unie a Spojených států amerických nelze očekávat vývoj k identičnosti regulativních 

systémů, a proto jsou oba systémy posuzovány na základě rovnocennosti. 

Za správnou výrobní praxi, která je základem pro zkoumání obou lékových 

agentur při zvažování umožnění daného léčivého přípravku ke vstupu na vnitřní trhy 

obou smluvních stran, se rozumějí dle bodu 3. požadavky příslušných právních a 

správních předpisů stran na „metody, zařízení a kontroly, které mají být použity při 

výrobě, zpracování, balení nebo skladování léčivých přípravků s cílem zajistit, že takový 

léčivý přípravek bude splňovat požadavky na bezpečnost, bude mít udávané složení a 

účinnost a bude mít udávanou nebo předpokládanou jakost a čistotu“.  

Důvodem takto široce pojaté definice je zřejmě několik faktorů zahrnujících 

širokou oblast produktů, nákladnost jejich výzkumu a zkoumání bezpečnosti při 

závažném charakteru působení těchto produktů na lidský organismus. 

Podstatou vzájemné kooperace je výměna úředních inspekčních zpráv 

dodržování správné výrobní praxe, která má po „obvyklém schvalování přijímacím 

orgánem po přechodném období“ stanovit právě rovnocennost, nikoli však identičnost 

regulativních systémů. 

Dle článku 4 se oblast působnosti nevztahuje pouze na hotové produkty, ale i na 

meziprodukty či výchozí materiály. Ačkoliv je třeba jinak vnímat obchod dotýkající se 

lidské krve a plasmy ve stejně závažných konotacích, jako obecně obchod s léčivy, 

spolu s lidskými tkáněmi obecně a orgány nejsou v oblasti působnosti této smlouvy.  
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Stejně tak po přechodnou dobu byla vyňata radiofarmaka a plyny pro lékařské 

použití, léčivé přípravky pro výzkumné účely nebo nové léčivé přípravky ale i deriváty 

z lidské plasmy.   

Postavení produktů, které jsou předmětem vynětí z působnosti této smlouvy po 

přechodné období, je tedy svým způsobem mimořádné, zvláště přitom, že jejich 

postavení bylo koncipováno s potřebou opětovného zvážení na konci přechodného 

období.  

Je tedy zřejmé, že povaha obchodu s těmito produkty je natolik mimořádně 

citlivá, že i v době uzavření této dohody byly obě smluvní strany ve věci obchodu 

s těmito produkty vzájemně velmi opatrné a diskrétní. 

 Vzhledem k vymezení takovéto výjimky je zřejmé, že jakékoliv neopatrné 

stanovisko jedné či druhé strany by mohlo být způsobilé zhatit budoucí dohodu stran 

této lukrativní oblasti obchodu a obě smluvní strany si toho musely být vědomy.279 

V článku 6 se nachází připomínka ochrany spotřebitele hned vedle problematiky 

zabezpečování jakosti přípravku a k tomu sloužící předregistrační i poregistrační 

inspekce. 

Smlouva obsahuje několik opatření týkajících se zajištění vzájemné plné 

kontroly nad obchodem, zvláště pak v oblasti dovozu na své území.  

Dotýká se jednak naprosté rovnosti v případě složení smíšeného odvětvového 

výboru skládajícího se ze zástupců FDA za USA a zástupce ES, a to s tím, že 

rozhodnutí v tomto výboru jsou přijímána jednomyslně dle článku 17.  

Kapitola 6 se týká vzájemné výměny informací včetně otázky jakosti i systému 

varování, které zahrnují i otázku případného objevu padělaného léčivého přípravku. 

S ochrannou doložkou dostávají obě smluvní strany této dohody možnost jako 

dovážející země právo „…převzít svou zákonnou odpovědnost a přijmout opatření 

nezbytná pro zajištění takové úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat, kterou 

považuje za přiměřenou“.  

                                                 
279 Vzhledem k přechodnému období lze odůvodněně uvažovat o tom, že tyto produkty lze také 

vnímat jako vysoce rizikové produkty a účel přechodného období by mohl být vnímán obdobně, jako bylo 

zavedeno přechodné období „pro určité vysoce rizikové prostředky“ u Dohody o vzájemném uznávání 

posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií, v oblasti 

zdravotnických prostředků, když bylo upozorněno na skutečnost, že jde o přechodné období „pro 

upevnění důvěry“. 
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To zahrnuje pozastavení distribuce přípravku, jeho zadržení na hranicích 

dovážející země, stažení šarží a jakýkoli požadavek na doplňující informace nebo 

inspekci podle článku 12“.280 

Dle časového harmonogramu by měla FDA uznávat v červenci 2019 inspekce 

všech států EU s tím, že mají nahrazovat její vlastní inspekce a kontroly. 

 

9.2. Kanada 

Spolupráce mezi EU a Kanadou bude v budoucnu definována uzavřenou 

Komplexní hospodářskou a obchodní dohodou (CETA), prozatímně platná od 21. září 

2017, toho času probíhá ratifikace jednotlivými smluvními státy.281 Obsahuje 

začleněnou předchozí Dohodu o vzájemném uznávání (MRA). Dohody o vzájemném 

uznávání přitom EU uzavřela i s Austrálií, Izraelem, Japonskem, Novým Zélandem, 

Švýcarskem a svého času i se Spojenými státy americkými. 

I v této dohodě nalezneme vlastní definici farmaceutického výrobku, a to 

v článku 20.6 pro účely oddílu norem týkajících se práv duševního vlastnictví, kde 

pojem farmaceutického výrobku zahrnuje i chemický či biologický léčivý přípravek, 

očkovací látku nebo radiofarmakum, které je využíváno (výroba, prodej, zastupování) 

za účelem diagnostiky, léčby, ale i „minimalizaci šíření nebo prevenci onemocnění, 

poruchy nebo abnormálního fyzického stavu nebo jejich symptomů, nebo při obnovení, 

nápravě nebo změně fyziologických funkcí“.  

Další vymezení tohoto pojmu se nachází v Příloze č. 1 včetně operativního 

vymezení léčivých přípravků. 

Farmaceutickým výrobkům je zde přitom výslovně v souladu se Smlouvou o 

patentovém právu, ze dne 1. června 2000, uzavřené v Ženevě, přiznána v článku 20.26 a 

20.27 zvláštní ochrana, čímž je však spíše míněn určitý specifický postup spjatý 

s registrací farmaceutického výrobku a jeho souvisejícím uvedením na trh. 

                                                 
280 Článek 12 pak pojednává o způsobu uznávání inspekčních zpráv. Za určitých okolností, 

nedojde-li k objasnění neshod, například při známkách „…podstatných nesrovnalostí nebo nedostatků v 

inspekční zprávě, kvalitativní nedostatky zjištěné při dozoru po uvedení na trh nebo jiné specifické 

doklady pro vážné obavy o jakost přípravku nebo bezpečnost spotřebitele…“, může orgán dovážející 

země provést inspekci výrobního zařízení. 

281Comprehensive Economic and Trade Agreement 
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V rámci CETA se zřizují specializované výbory včetně Výboru pro obchod se 

zbožím a v jeho podřízeném postavení pak Smíšená odvětvová skupina pro 

farmaceutické výrobky. 

Součástí dohody CETA je „Protokol o vzájemném uznávání programu 

dodržování a prosazování správné výrobní praxe pro farmaceutické výrobky“, kde je 

uvedena další definice léčivého přípravku, v českém překladu dohody CETA je tak 

pojem „farmaceutický výrobek“ a „léčivý přípravek“ používán promiscue a je 

v definici vztažen přímo k platným právním předpisům Evropské unie a ke kanadskému 

zákonu o potravinách a léčivech.  

Stejně jako u dohody Evropské unie se Spojenými státy americkými i zde je 

posuzována dle článku 12 tohoto protokolu rovnocennost, zde přímo nových 

regulativních orgánů.  

Dohoda obsahuje ve své obecné části i podrobnou úpravu sporů, na druhé straně 

i ujednání o důvěrnosti, respektive výměnu informací důvěrného charakteru mezi 

regulačními institucemi smluvních stran. 

 

9.3. Indie 

Vztahy mezi Indií a EU jsou podpořeny Dohodou o spolupráci mezi Evropským 

společenstvím a Indickou republikou o partnerství a rozvoji z roku 1994, a to 

s prvotními odkazy na Dohodu mezi Indií a Společenstvím ze dne 17. prosince 1973 a 

Dohodou o obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 23. června 1981 a tyto dohody 

nahrazuje.  

Nechybí přitom v preambuli odkaz na zásady Charty Organizace spojených 

národů, spíše proklamativního charakteru, dále odkaz na členství ve Všeobecné dohodě 

o clech a obchodu (GATT). Dle ustanovení čl. 1 bodu 2 má tato dohoda splňovat i 

charakter investiční dohody, čl. 2 obsahuje doložku nejvyšších výhod a konečně ve čl. 3 

proklamují obě strany snahu o liberalizaci vývozů a dovozů, a to i s ohledem na 

ujednání provedená již v rámci mezinárodních organizací; ani touto smlouvou není 

vyloučena možnost vedení vzájemných obchodních sporů, včetně těch investičních, 

v rámci mezinárodních organizací.  

I přes absenci přímé zmínky o farmaceutickém trhu v tomto článku je v bodu 3 

tohoto článku obsaženo ujednání o konzultacích v oblasti zdraví, a s ohledem na témata 

vlivu meziproduktů a konečných produktů farmaceutického průmyslu je vhodné 

poukázat i zmínku spolupráce v oblasti životního prostředí a environmentálních 
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opatření. 

S ohledem na probíraný obchod s léčivy je podstatné i ustanovení článku 19 týkajícího 

se boje proti zneužívání drog, stejně tak s odkazem na článek 5 se smlouva dotýká i 

otázek licenčních a dle článku 10 i přímo otázek duševního vlastnictví včetně 

„usnadňování přístupu k databázím organizací duševního vlastnictví“.  

Faktem zůstává, že jde o dohodu pro farmaceutický obchod sice nespecifickou, 

ale s ohledem na velikost trhu s léčivy v případě Indie jde o podstatnou obecnou 

obchodní dohodu, navíc dle článku 23 lze ad hoc provádět ve „specializovaných 

podskupinách“ konzultace v problematických otázkách. 

Na tuto dohodu navazuje Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 16. Června 2004; Strategické 

partnerství EU-Indie.  

Tento dokument je sice dokladem, že od shora uvedené dohody se partnerství ve 

sledovaných bodech neposunulo do příslušných konkrétních projektů, byť je zmiňován 

přístup obou partnerů na globálním poli ve smyslu přínosu pro mnohostranné systémy.  

Nelze však, s ohledem na problematiku farmaceutického trhu, opomenout 

zmínku přínosu na uzavření Rozvojové agendy z Doha a obecně přínosné členství ve 

Světové obchodní organizaci. 

DOHA deklarace potvrzuje právo každého člena WTO využít ustanovení 

dohody TRIPS, která poskytuje flexibilitu pro ochranu veřejného zdraví a podporu 

k léčivým přípravkům.282  

Na bilaterální úrovni navrhuje udržovat dialog o investicích, o právech 

k duševnímu vlastnictví ale i posílení spolupráce i v oblasti zdravotních záležitostí 

včetně možnosti zřízení příslušných pracovních skupin.  

Podstatný je ovšem návrh zřídit kulatý stůl „vedoucích podniků“ pro rozvoj 

sektorové spolupráce a podporu investic s umožněním rozvoje „obchodních dialogů ve 

všech oblastech společného zájmu“; zahrnující výslovně i farmaceutický průmysl.  

Současně je zdůrazňována potřeba podpory spolupráce v oblasti výzkumu mezi 

jednotlivými organizacemi a v tomto směru poukazuje na jednotlivé realizované 

                                                 
282 BARTELS, Lorand, ed. a ORTINO, Federico, ed. Regional Trade Agreements and the WTO 

Legal System. Vyd. 1. New York, USA: Oxford University Press Inc., New York, 2006. 604 s. ISBN-13: 

978-0-19-920699-5, str. 219. 
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kontakty a výměny. S dalším odkazem na Lisabonský summit z roku 2000 poukazuje 

dokument i na institucionalizaci vztahů mezi Evropskou unií a Indií. 

Nicméně konkrétní legislativní akty ani další dohody v oblasti farmaceutického 

trhu nepřinesl v rámci „Společných prohlášení“ ani summit EU-Indie dne 30. března 

2016. Nicméně na základě jednání na tomto summitu byl 14. července 2017 zřízen 

Mechanismus pro usnadnění investic (IFM) pro investice Evropské unie v Indii, 

přičemž „…Delegace EU v Indii a Ministerstvo průmyslové politiky a propagace 

(DIPP), ministerstvo obchodu a průmyslu, se v rámci IFM dohodly na pořádání 

pravidelných schůzek na vysoké úrovni s cílem posoudit a usnadnit „snadné podnikání“ 

pro investory z EU…“283 

V oficiální tiskové zprávě284 ze summitu EU-Indie ze dne 6. října 2017 je 

konstatováno, že Evropská unie je pro Indii nejvýznamnějším obchodním partnerem a 

Indie je pro Evropskou unii 9. největším obchodním partnerem, přičemž dvoustrannný 

obchod dosáhl v roce 2016 objemu obchodu více než 100 miliard EUR, v návaznosti na 

toto konstatování byla proklamována snaha obnovit „jednání o komplexní a vzájemně 

prospěšné dohodě o volném obchodu“ s centrální úlohou Světové obchodní organizace.  

V tomto smyslu je zde i vyjádřena snaha posílit spolupráci například rozšířením 

„na všechny oblasti indického zájmu v rámci programu Horizont 2020“, který se 

dotýká i iniciativy IMI285 či EDCTP286 

Dopad předchozích domluv lze nalézt i na možnosti vést spory v rámci Světové 

obchodní organizace, dokladem toho je aktuální spor mezi Evropskou unií a Indií, kdy 

Stálá mise EU při Světové obchodní organizaci zahájila proces konzultací dne 2. Dubna 

2019 v souladu s článkem 1 a 4 DSU287 a článku XXII GATT 1994288 v návaznosti na 

                                                 
283 Dle oficiální tiskové zprávy, dostupné z 

https://eeas.europa.eu/delegations/india_en/29918/European%20Union%20&amp;%20India%20establish

%20an%20Investment%20Facilitation%20Mechanism Dostupné online [16. 5. 2019] 

284 Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3728_cs.html Dostupné online [16. 5. 

2019] 

285  „Innovative Medicines Initiative“ 

286 „The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership“ zahrnující klinický 

výzkum ke zrychlení vývoje nových léčiv v oblasti, jako je HIV, malárie či tuberkulóza 

287 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 

288 General Agreement on Tariffs and Trade 1994 

https://eeas.europa.eu/delegations/india_en/29918/European%20Union%20&amp;%20India%20establish%20an%20Investment%20Facilitation%20Mechanism
https://eeas.europa.eu/delegations/india_en/29918/European%20Union%20&amp;%20India%20establish%20an%20Investment%20Facilitation%20Mechanism
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3728_cs.html
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zavedení dovozních cel proti závazkům v rámci WTO, když tato omezení se týkají 

například i kategorie skel užívaných ve farmaceutickém průmyslu.289 

Důvodem větší podrobnosti shora uvedeného zkoumání je přitom skutečnost, že 

vztahy mezi Evropskou unií a Indií ve věci farmaceutického obchodu nejsou dosud 

podrobněji a specifičtěji ukotveny, proto je třeba zkoumat i obecné proklamace v rámci 

proběhlých summitů, které mohou naznačovat určitý „úmysl zákonodárce“. 

 

9.4. Japonsko 

Dohoda o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem 

(Rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2001, o uzavření Dohody o vzájemném uznávání 

mezi Evropským společenstvím a Japonskem (2001/747/ES) obsahuje také odvětvovou 

přílohu o správné výrobní praxi pro léčivé přípravky. 

Již v definici pro účely této odvětvové přílohy je zajímavá definice léčivých 

přípravků, když je uvedeno, že může zahrnovat i „…léčivé přípravky určené pro 

klinické zkoušky, účinné látky, chemické a biologické přípravky, imunologické 

přípravky, radiofarmaka, trvanlivé léčivé přípravky z lidské krve nebo lidské plazmy a 

případně vitamíny, minerály a léčivé rostliny“. Samotná odvětvová příloha tedy 

nevylučuje z oblasti působnosti, ani podmínečně či dočasně, ani deriváty z lidské krve a 

plazmy.  

Opět jsou uvedena ujednání o inspekcích výrobního zařízení, ujednání o 

rovnocennosti požadavků správné výrobní praxe, přičemž „o podrobných postupech při 

provádění této odvětvové přílohy“ má rozhodovat Smíšený výbor. 

 

9.5. Austrálie 

Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném 

uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a 

Austrálií (měněná dohoda byla uzavřena dne 24. června 1998) má po ratifikaci všemi 

členskými státy s ohledem na znění Preambule nové dohody lépe zohledňovat aktuální 

požadavky mezinárodního obchodu s tím, že Sektorová příloha o inspekci správného 

výrobního postupu pro léčivé přípravky a o certifikaci šarží, je nahrazena novou 

                                                 
289 Znění Žádosti o konzultace Evropské unie dostupné z 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157821.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157821.pdf
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sektorovou přílohou vztaženou na veškeré průmyslově vyráběné léčivé přípravky v EU 

a Austrálii a na něž se vztahují požadavky správné výrobní praxe.290 

Omezením na průmyslově vyráběná léčiva je tato dohoda v zásadě ekvivalentem 

ostatních dohod uzavíraných Evropskou unií, pokud by toto omezení v dohodě nebylo, 

dá se očekávat ze zkušeností s ostatními dohodami tohoto typu, že by jednotlivé členské 

státy Evropské unie pravděpodobně omezily dohodu na tuto oblast výhradou. 

Upravuje v bodě 1 opět definici léčivých přípravků zahrnujících v demonstraci 

mimochodem i stabilní léčivé přípravky z lidské krve nebo plazmy.  

Je vhodné malou odbočkou od tématu upozornit na skutečnost, že přitom 

v „Sektorové příloze o zdravotnických prostředcích k dohodě o vzájemném uznávání 

posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií“ 

se dle Dodatku nepoužijí ustanovení této sektorové přílohy mj. na zdravotnické 

prostředky „obsahující stabilní deriváty z lidské krve nebo lidské plazmy, které mohou 

na lidské tělo působit ve vztahu k danému prostředku podpůrným způsobem“. 

Určitým důkazem, že je třeba, aby se tímto typem dohod vždy seznámil ve 

vlastním zájmu i výrobce daného léčiva, je skutečnost, že v Preambuli shora uvedené 

sektorové přílohy pro léčivé přípravky, konkrétně upravující rozsah a oblast působnosti 

se v bodě 4. ohledně certifikace šarží mimo jiné uvádí, že při „…vydání certifikátu musí 

výrobce vzít v úvahu ustanovení platného schématu certifikace WHO pro jakost léčivých 

přípravků pohybujících se v mezinárodním obchodu…“ 

 

9.6. Nový Zéland 

Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským 

společenstvím a Novým Zélandem obsahuje Sektorovou přílohu o inspekci správné 

výrobní praxe (SVP) pro léčivé přípravky a o certifikaci šarží.  

                                                 
290 Je možné spíše pro úplnost upozornit na Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2011 o 

podpisu této Dohody jménem Unie s odkazem na SFEU, a to „zejména čl. 207 odst. 4 první pododstavec 

ve spojení s čl. 218 odst. 5 této Smlouvy, a to jménem Unie, s připomenutím okolností uvedených 

v preambuli tohoto rozhodnutí v bodě 2., tedy zmocnění Rady vůči Komisi dne 8. července 2002 

k zahájení jednání s Austrálií“ za účelem změny původní dohody o vzájemném uznávání s tím, že 

jednání byla úspěšně zakončena dne 23. června 2009 a 1. prosince 2009 v důsledku vstupu Lisabonské 

smlouvy „Evropská unie nahradila Evropské společenství a stala se její nástupkyní“ (2011/456/EU). 

Současně téhož dne, tedy 18. července 2011 bylo se stejným odůvodněním přijato Rozhodnutí Rady „o 

uzavření“ předmětné dohody (2012/837/EU). 
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Zvláštní úprava obchodního styku je tedy také včleněna do všeobecné obchodní 

dohody, jak je běžné v dohodách o úpravě obchodního styku mezi Evropskou unií a 

třetími zeměmi. 

Dalším aspektem, který snižuje specifičnost dohody, je skutečnost, že již 

v preambuli tohoto dokumentu je zdůrazněn úzký vztah mezi Novým Zélandem a 

Austrálií a na druhé straně mezi Evropským společenstvím, Islandem, Lichtenštejnskem 

a Norskem v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru.  

Stejně tak je uveden odkaz na Dohodu o zřízení Světové obchodní organizace se 

zdůrazněním závazků obou smluvních stran, přičemž je kladen důraz na závazky 

vyplývající z Dohody Světové obchodní organizace o technických překážkách obchodu. 

S ohledem na výslovný odkaz právě ve shora uvedené obchodní dohodě 

s Novým Zélandem lze poukázat i na závazky, které by bylo možno označit za 

specifické pro přímo se dotýkající zdravotní problematiku, a to mimo obecné konstrukty 

mezinárodního obchodu.  

Předně již v preambuli dohody o technických překážkách obchodu je 

v preambuli apel na princip nebránění žádné zemi k přijetí nezbytných opatření, která 

mají za účel zajištění kvality svého vývozu, ale také ochranu života nebo zdraví lidí, 

když ale připouští výhradu požadavku, aby tato „nebyla uplatňována způsobem, který 

by představoval prostředek svévolné nebo neodůvodněné diskriminace mezi zeměmi, ve 

kterých převažují stejné podmínky, nebo skrytým omezením mezinárodního obchodu…“.  

Tato proklamace tedy porovnává zájmy jednotlivých zemí na organizaci ochrany 

života a zdraví, nicméně limitem je nutnost přistupovat k jednotlivým zemím 

rovnocenným způsobem, což je nejviditelnější právě v případě zemí se srovnatelnými 

podmínkami, což spolu s možným skrytým omezením obchodu může představovat 

riziko právě v mezinárodním obchodu s léčivy, kde na jedné straně se střetávají náklady 

výzkumu a výroby léčiv, na druhé straně finanční možnosti a ochota dané země hradit 

ze systému zdravotního pojištění (ale i přímými nákupy) určitou cenu za léčivo.  

Již v tomto shrnutí lze shledat možný vliv na úpravu samotné Dohody o 

vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Novým 

Zélandem, když na jedné straně je poukázáno na úzký vztah mezi Novým Zélandem a 

Austrálií a na druhé straně mezi Evropským společenstvím a dalšími státy zaujímajícími 

relativně menší populaci. 

 Další uzavřené smluvní vztahy obou signatářů (míněny zde tedy země 

Evropského společenství na jedné straně a Nového Zélandu na straně druhé) tedy 
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mohou být určitou zárukou rovnocenného přístupu ve vzájemném obchodním styku, 

ačkoliv je ekonomická síla ve spojení s velikostí populace Evropského společenství 

v době uzavření této dohody či Evropské unie v dnešní době a Nového Zélandu 

asymetrická. 

Dle článku 2 bodu 2.2 Dohody WTO o technických překážkách obchodu je ve 

spojení s bodem 2.1 cílen na požadavek, aby technické předpisy neomezovaly obchod 

s tím, aby splňovaly v demonstrativním výčtu vedle například vnitrostátních požadavků 

na bezpečnost i „ochranu lidského zdraví nebo bezpečnosti…nebo životního 

prostředí“.291 

Aby byla v této práci dále zdůrazněna komplexnost celé problematiky s přesahy 

do jiných oborů, lze, aby byl i v této práci zmíněn občasný přesah problematiky léčiv se 

zdravotnickými prostředky, uvést příklad doplňujícího ustanovení v oddílu V bodu 1. 

Sektorové přílohy o zdravotnických prostředcích uvedené dohody, když je zmíněn 

případ, kdy zdravotnický prostředek obsahuje léčivou látku.  

Konkrétně je s odkazem na ustanovení čl. 1 odst. 4 směrnice o zdravotnických 

prostředcích,292 stanoveno, že v případě, že „zdravotnický prostředek obsahuje látku, 

která je již popsána v monografii Evropského lékopisu, budou s oddělením Terapeutické 

sekce Ministerstva zdravotnictví Nového Zélandu vedeny konzultace podle přílohy II a 

III“ uvedené směrnice.  

V druhém případě, tedy za těch okolností, že zdravotnický prostředek obsahuje 

látku, která není uvedena v Evropském lékopise, je třeba tyto konzultace vést „s jedním 

z příslušných orgánů v Evropském společenství odpovědným za vydání registrace pro 

uvedení léčivých přípravků na trh“. 

Bod 2. pak poukazuje na skutečnost, že v době uzavírání této dohody nebyly na 

Novém Zélandu přijaté právní předpisy v oblasti zdravotnických prostředků, které by 

odpovídaly (spíše svým ekvivalentem) právním předpisům Evropského společenství,293 

                                                 
291 V citaci je uváděna i problematika životního prostředí, protože ta přímo souvisí s výrobou i 

užíváním některých léčiv, kdy určité množství finálního produktu či jeho metabolity či prekurzory z 

výroby jsou uvolňovány do životního prostředí. 

292 Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 

169, 12.7.1993) 

 

293 Tedy v zásadě Směrnici 93/42/EHS. 
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nicméně obě smluvní strany se shodly, že jsou si vědomy záměru Nového Zélandu 

vydat nové právní předpisy týkající se zdravotnických prostředků.  

Je však třeba respektovat čl. 2 bod 3. S tím, že „tato dohoda nezakládá povinnost 

vzájemně uznávat rovnocennost takových norem a technických předpisů“. 

Lze na tomto konkrétním případě demonstrovat ovlivňování legislativy mezi 

vnitrostátním správním právem a současně dohodami v systému mezinárodního 

obchodního práva, v tomto případě na poli zdravotnických prostředků, které se ale také 

mohou dotýkat oblasti obchodu s léčivy, jistě přitom v případě, kdy zdravotnický 

prostředek obsahuje léčivý přípravek.294 

Ke zkoumané dohodě uzavřené mezi Evropským společenstvím a Novým 

Zélandem obsahuje, jak úvodem kapitoly zmíněno, i Sektorovou přílohu o inspekci SVP 

pro léčivé přípravky a o certifikaci šarží. 

I v tomto případě je definice léčivého přípravku uvedena identicky jako u 

sektorové přílohy k dohodě mezi Evropskou unií a Austrálií.295 

 

9.7. Švýcarsko 

Švýcarsko je členem Evropského sdružení volného obchodu, který však 

současně není členem Evropského hospodářského prostoru a obchodní aspekty 

spolupráce jsou řešeny systémem bilaterálních dohod. Dále byla uzavřena dne 19. 

prosince 1972 dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou 

konfederací. 

Dohoda „mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o 

vzájemném uznávání posuzování shody“ sice definuje léčivý přípravek běžně, zajímavý 

je nicméně s ohledem na předchozí diskutované dohody odkaz v kapitole 15 týkající se 

                                                 
294Malým odbočením lze upozornit i na tomto místě na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1394/2007, ze dne 13. listopadu 2007, o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně 

směrnice 2001/83/ES a nařízení č. 726/2004, konkrétně na bod 10 preambule týkající se prolínání 

problematiky léčivých přípravků a právě zdravotnických prostředků, a to s vyjádřením, že „Hodnocení 

léčivých přípravků pro moderní terapii často vyžaduje velmi specifické odborné znalosti, které přesahují 

hranice tradiční farmaceutické oblasti a zahrnuje oblasti hraničící s jinými odvětvími, jako jsou 

biotechnologie nebo zdravotnické prostředky.“ 

295 Alespoň za malou zmínku stojí překlad následujícího pojmu z anglického originálu v dohodě 

s Austrálií, tedy „stable medicinal products derived from human blood or human plasma“ do překladu 

„stabilní léčivé přípravky z lidské krve nebo plazmy“ v nejnovější konsolidované české verzi oproti 

předchozímu překladu „trvanlivé léčivé přípravky…“. 
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léčivých přípravků a certifikace šarží odkaz na „úřední propouštění šarží“ s odkazem 

na dokument „Control/Authority Batch Release of Vaccination and Blood Products“ ze 

dne 24. září 1998, který by sám o sobě svou existencí mohl poukazovat na zvláštní 

postavení a význam krevních derivátů v odvětví na straně Společenství.  

Na druhé straně lze pro úplnost poukázat na skutečnost, že švýcarské správní 

předpisy naproti tomu samy v této problematice zaujímají samostatnou kapitolu, jak lze 

ostatně odvodit i ze skutečnosti, že v seznamu předpisů této dohody jsou uvedeny 

v Oddíle I kapitoly 15 hned 2 zvláštní a samostatné vnitrostátní předpisy týkající se i 

krve a přípravků z krve, byť je v definici léčivých přípravků této smlouvy zahrnuta i 

oblast „trvanlivých léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy“.  

Určitou zvláštností může být ustanovení článku 15, dle nějž dohody některé ze 

smluvních stran této smlouvy se třetími zeměmi ohledně vzájemného uznávání nejsou 

pro druhou smluvní stranu zde probírané smlouvy závazné stran „přijímání prohlášení 

výrobce o shodě ani protokoly, certifikáty, oprávnění a značky shody“ v dané třetí zemi. 

Je však připuštěna možnost existence shody mezi smluvními stranami této smlouvy.  

Vzájemnému uspořádání sporů je věnována zvláštní pozornost, když v bodě 

12 oddílu III kapitoly 15 je proklamativně uvedeno, že v případě „rozdílu v názorech“ 

vynaloží obě strany „veškeré úsilí k vyřešení jakéhokoliv rozdílu v názorech týkajícího 

se mimo jiné dodržování požadavků výrobci a závěrů kontrolních zpráv“, eventuální 

nevyřešení rozdílů v názorech se pak předkládají výboru zřízenému podle čl. 10 této 

dohody.  

Důvodem by mohla být skutečnost, že obě strany mají zájem na diskrétní 

vyřešení případného sporu, přičemž Švýcarsko současně patří mezi země s prestižně 

vnímaným a rozvinutým farmaceutickým průmyslem. 

Mimo rámec uvedeného lze doplnit, že dle informací, které sděluje Ministerstvo 

financí České republiky na svých oficiálních internetových stránkách, je nyní v rámci 

aktuálních sporů vedena arbitráž mezi Diag Human SE a panem Jaroslavem Šťávou 

proti České republice dle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a 

Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 5. října 1990 v 

Bernu.296 

                                                 
296Dostupné na: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-

zajmu/arbitraze/prehled-arbitraznich-sporu-vedenych-prot, současně s uvedením data zahájení, tedy 22. 

12. 2017, jako důvod zde ministerstvem reprodukováno “ údajné pochybení Ministerstva zdravotnictví v 

průběhu zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy a v průběhu rozhodčího řízení“. 

https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-arbitraznich-sporu-vedenych-prot
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-arbitraznich-sporu-vedenych-prot
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9.8. Izrael 

Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2012 se týká uzavření „Protokolu k 

Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími 

a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o posuzování 

shody a akceptaci průmyslových výrobků“ (2013/1/EU). 

Samotná dohoda vstoupila v platnost 20. listopadu 1995. Protokol byl uzavřen 

s odkazem na článek 47 dohody o přidružení týkající se případného vzájemného 

uznávání v oblasti posuzování shody a článek 55 týkající se povinnosti „vynaložit 

veškeré úsilí o sblížení právních předpisů stran k usnadnění provádění dohody o 

přidružení“.  

Farmaceutické odvětví patří dle prohlášení v preambuli, tedy „Evropská unie a 

stát Izrael … majíce na zřeteli, že v odvětvích, na něž se vztahuje tento protokol, jsou 

izraelské vnitrostátní právní předpisy v zásadě sladěny s právními předpisy EU…“, 

mezi odvětví s potenciálem býti do budoucna privilegovanou oblastí spolupráce.  

V příloze uvedené dohody týkající se i vzájemné akceptace průmyslových 

výrobků a „správné výrobní praxe pro farmaceutické výrobky“ lze nalézt odlišnost 

v oblasti působnosti zmíněné v dalších diskuzích této práce o uzavřených smlouvách 

s dalšími třetími zeměmi.  

Z oblasti působnosti totiž byly dle přílohy této dohody, bodu 1. Oddílu II při 

podpisu této smlouvy vyloučeny „léčivé přípravky z lidské krve nebo lidské plazmy, 

léčivé přípravky pro moderní terapii, léčivé přípravky pro výzkumné účely, 

homeopatické léčivé přípravky, lékařské plyny a veterinární imunologické přípravky“, a 

to s možností dalšího projednání možnosti rozšíření této přílohy o „léčivé přípravky 

z lidské krve nebo lidské plazmy, léčivé přípravky pro výzkumné účely a veterinární 

imunologické přípravky“.  

Při obecně proklamativním charakteru shora uvedených prohlášení v obecných 

souvislostech se dá poukázat již na „Návrh Rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového 

protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským 

                                                                                                                                               
Odkaz na příslušnou mezinárodní dohodu je dostupný i z předchozího odkazu. Dostupné online [16. 5. 

2019] 
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společenstvím a Státem Izrael o dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových 

výrobků (ACAA), ze dne 22. října 2009.297 

Z důvodové zprávy lze dále dovozovat „úmysl zákonodárce“. Jednak jde o 

„vzájemné posuzování rovnocennosti technických předpisů, normalizace a posuzování 

shody u průmyslových výrobků“ a o „vzájemnou akceptaci průmyslových výrobků“ 

splňujících požadavky právních předpisů k uvedení na trh jedné ze stran. Stran 

infrastruktury článek 4 zavázal Izrael k zavedení a udržení infrastruktury pro „zajištění 

jakosti, která odpovídá infrastruktuře EU pro odvětví, na něž se vztahuje protokol“ 

Farmaceutická oblast je tedy tímto článkem výslovně dotčena. 

Pro možnosti zařazení oblasti „léčivých přípravků pro moderní terapii, 

zvláštních léčivých přípravků obsahujících tkáně a buňky lidského původu a léčivých 

přípravků obsahujících krevní produkty“ do seznamu zahrnutých výrobků pro účely 

vzájemné úpravy ve smyslu působnosti v oblasti správné výrobní praxe a usnadnění 

obchodu je dle této důvodové zprávy podmíněno harmonizací právních předpisů Izraele, 

které oblast těchto oblastí léčivých přípravků obsahují. 

Jedna věc je tedy takto prezentovaný účel projednávané úpravy, ve smyslu 

později uzavřených mezivládních dohod je však možné uvažovat o tom, že výslovné 

uvedení některých konkrétních oblastí léčivých přípravků může být i určitým dokladem 

zvláště výjimečného postavení (oblast léčivých přípravků z krve či lidské plazmy), 

jakožto oblasti citlivé na vzájemnou důvěru. 

 Přechodná lhůta, po které může být oblast působnosti upravena i pro další 

zmíněné odvětví léčivých přípravků, s ohledem na zvyklosti vyplývající z dalších 

smluv, zejména z dohody mezivládního charakteru mezi EU a USA, v zásadě určená i 

k navození důvěry.  

Ačkoliv se v případě Evropsko-středomořské dohody jedná v zásadě o 

mezivládní dohodu, vidíme na příkladech uvedených v této práci, že jednotlivé země, 

ale i celky jako je Evropská unie, mohou zasahovat ve prospěch farmaceutických 

společností usazených na jejich územích, a jedná se do určité míry o propojenou oblast 

mezi soukromým a veřejným sektorem i skutečností, že, jak dále v této práci také 

                                                 
297KOM(2009)559 v konečném znění 2009/0155(ACC), dostupné z 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/CS/1-2009-559-CS-F1-1.Pdf Dostupné online [16. 5. 

2019] 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/CS/1-2009-559-CS-F1-1.Pdf
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uváděno, jsou uzavřeny partnerské projekty se spoluprací soukromého a veřejného 

sektoru.  

Je tedy zřejmé, že projevy důvěry mezi jednotlivými partnery mohou ovlivnit 

nejen vztah mezi vládami jednotlivých zemí, ale i projevy důvěry mezi národními 

autoritami (lékové agentury či ministerstva).  

Tento vztah samozřejmě mohou ovlivnit ekvivalentně i projevy nedůvěry. 

Projev důvěry i nedůvěry může být samozřejmě opodstatněný i neopodstatněný a může 

být za určitých okolností v tomto případě způsobilý zabránit odstranění překážek 

obchodu či naopak jeho usnadnění v této oblasti, protože obchodní dohody uvedené 

v této práci jsou v zásadě k odstranění překážek obchodu určeny. 

Dle bodu 10. oddílu III je proklamativně demonstrována úzká spolupráce i na 

úrovni lékové agentury ale v rámci „sítě úředních kontrolních laboratoří pro léčivé 

přípravky, kterou koordinuje Evropské ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péče 

(EDQM) pod záštitou Rady Evropy“, přičemž Izrael se dokonce „vybízí k účasti na 

koordinovaných kontrolních činnostech ve třetích zemích“.  

Evropská unie a Izrael proklamují i „vzájemný společný program auditů“ 

vypracovaných právě EDQM. Ve vztahu k účastníkům výrobního a distributorského 

řetězce je dále výslovně zdůrazněna snaha o usnadnění výměny informací a 

mezioborové spolupráce v případech, kdy jsou „podezřelí z obcházení právních 

předpisů“. 

 

9.9. Čína 

Nejlepší znaky spolupráce mezi Čínou a Evropskou unií v oblasti obchodu 

s léčivy lze nalézt v memorandu, podepsaném 26. října 2010, nazvaném v anglickém 

originále (lze vycházet z vypracovaného anglického znění, dále vypracováno 

znění čínské) „Consultation and Cooperation Mechanism between the Directorate-

General for Health and Consumers of the European Commission and the State Food and 

Drug Administration of the People's Republic of China“298. 

Obecnými zásadami dokumentu jsou podpora výměny „informací, vzájemného 

porozumění a spolupráce“ v oblasti regulační i vědecké. Cílem je přitom uváděno 

                                                 
298 Dostupné na 

https://www.asktheeu.org/en/request/502/response/1828/attach/12/Memorandum%20of%20understandin

g%201.pdf.pdf odkazem z https://ec.europa.eu/health/international_cooperation/bilateral-relations_cs 

 

https://www.asktheeu.org/en/request/502/response/1828/attach/12/Memorandum%20of%20understanding%201.pdf.pdf
https://www.asktheeu.org/en/request/502/response/1828/attach/12/Memorandum%20of%20understanding%201.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/health/international_cooperation/bilateral-relations_cs
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zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví evropských a čínských spotřebitelů (užit termín 

„consumer“).  

Proklamována je snaha o „konstruktivní dialog“ o právních předpisech a 

„souvisejících otázkách týkajících se léčiv“ (dokument jinak zahrnuje i oblast 

zdravotnických prostředků a kosmetiky).  

Vedle uvedené regulační a vědecké spolupráce je výslovně zmíněna dále i 

spolupráce v oblasti kontrolních systémů EU a Číny.  

Je přitom zdůrazněn úmysl „přispět k udržitelným obchodním vztahům“. Jako 

pracovní postup jsou přitom určena výroční setkání se zasedáním, principiálně přitom 

„s rovnocenným přístupem a zohlednění rozdílů v organizační struktuře příslušných 

správních orgánů“, a se zřízením příslušných pracovních skupin (v našem případem 

skupina „Pharmaceutical“, byť, v určitým případech, jak uvedeno v kapitole o Novém 

Zélandu, s možným překryvem s oblastí zdravotnických prostředků může  být i skupina 

„Medical devices“)  s možností přizvání zástupců průmyslových sdružení. 

Přes určitou obecnost ustanovení shora uvedeného dokumentu je třeba 

podotknout, že nemusí jít o obecný jev, když například „Dohoda mezi Evropským 

společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o prekursorech drog a látkách často 

používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek“ pocházející 

z roku 2009 je celkem podrobná. 

Jak je patrno ze samostatné kapitoly o prekursorech drog v této práci, může být i 

tato oblast vzájemně se prolínající s oblastí obchodu s léčivy. Dohoda mezi Evropskou 

unií a Čínskou lidovou republikou odkazuje v preambuli na „Úmluvu Organizace 

spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami“ 

ze dne 20. prosince 1988. 

Obě smluvní strany, tedy Čínská lidová republika i Evropská unie, již 

v preambuli uvedené dohody připomínají uvědomění si skutečnosti možného zneužívání 

prekursorů drog s potřebou regulačních mechanismů, konkrétně nutnosti „uzavírat a 

provádět dohody zakládající širokou spolupráci mezi dotčenými regiony, zejména 

propojením dovozních a vývozních kontrol“.  

Pokud je tedy vzat v úvahu pohled čistě mezinárodně-právního paradigmatu bez 

dalšího zkoumání správně-právního, které spadá do odvětvově jiné odborné disciplíny, 

pak je třeba konstatovat, že takové ustanovení vyspělým způsobem deklaruje snahu o 

vzájemnou spolupráci, a to zvláště ve spojení s dalšími ustanoveními preambule této 
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dohody, která se neomezuje pouze na obecné formulace, které by neobsahovaly další 

závazky obou smluvních stran do budoucnosti.  

Snaha o spolupráci je totiž natolik zřetelná v dalších ustanoveních preambule, 

když současně obě smluvní strany deklarují snahu „zabránit zneužívání prekursorů 

drog a látek často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních 

látek“, nicméně zdůrazňují, že prekursory drog jsou zároveň „používány hlavně a 

nejčastěji k povoleným účelům a že nepřiměřené kontrolní postupy nesmějí 

znesnadňovat mezinárodní obchod“. 

Když byla v předchozích dvou odstavcích této práce uvedena deklarativní 

prohlášení obou stran ve spojení s hodnocením, které se nevztahovalo k hodnocení 

případných správně-právních kroků obou smluvních stran, je to myšleno zejména 

s ohledem na oborový charakter této práce; správně-právní mechanismy, které mají 

reflektovat správní spolupráci obou smluvních stran, jsou přitom myšleny ve shora 

uvedeném odůvodnění především ve vztahu ke vnitrostátním právním předpisům 

Čínské lidové republiky a současně k předpisům správního charakteru v rámci práva 

Evropské unie ale i jednotlivých vnitrostátních právních předpisech jednotlivých členů 

Evropské unie.  

Zde se současně ukazuje, jak komplexní je systém právní regulace již z pohledu 

obecného práva mezinárodního obchodu (když na jedné straně jsou aplikovány 

vnitrostátní předpisy jednoho státu, na straně druhé jsou aplikovány právní předpisy 

Evropské unie, přičemž ale i každému členskému státu Evropské unie se dle článku 8 

ukládá určit příslušný orgán ke koordinaci provádění této dohody), aniž by byla řeč o 

zvláštních aspektech obchodu s léčivy, které přitom v konečném důsledku interpretaci 

mechanismů, ale i provádění obchodu s léčivy dále komplikují.  

Tato skutečnost je důležitá již s ohledem na článek 1, bod 1 této dohody, 

upravující v rámci vymezení oblasti působnosti dohody způsob úpravy, která má 

„zabránit zneužívání prekursorů drog a látek často používaných k nedovolené výrobě 

omamných a psychotropních látek, aniž jsou dotčeny běžné obchodní činnosti a náležité 

uznání oprávněných zájmů průmyslu“.  

Jako nástroj provedení těchto úmyslů je určena výslovně „správní spolupráce 

mezi stranami“.  

Současně je v tomto bodě dále deklarována snaha nepostupovat v regulaci této 

části odvětví mezinárodního obchodu s léčivy způsobem vypjaté právní regulace, která 
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by samotný obchod omezovala do takové míry, že by jej při porovnání přínosů a rizik 

takové regulace až poškozovala. 

Pozoruhodné je v tomto smyslu použité slovní spojení uvedené v bodě 2 článku 

1 této dohody, na které by v rámci určitého apelu měl být brán v oblasti spolupráce 

(nejen v rámci mezinárodního obchodu) zvláštní zřetel, tedy, že si „strany vzájemně 

pomáhají“; v tomto případě sledováním obchodu s prekursory drog taxativně 

vymezených v přílohách za účelem bránění jejich zneužití k nedovoleným účelům, dále 

„poskytováním vzájemné správní pomoci, která zajistí náležité používání právních 

předpisů upravujících sledování obchodu s prekursory drog“.  I v tomto vyjádření, 

tentokrát mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou, lze tedy nalézt 

jednoznačnou vůli obou smluvních stran k aplikaci principu vzájemné důvěry. 

Je sice subjektivní a intuitivní tendenci autora této práce k akcentaci tohoto 

tématu u problematiky obchodu s léčivy, ale tato dohoda zvláště poukazuje na tento 

princip, když v článku 2 týkajícího se „sledování obchodu“ ukládá oběma stranám, aby 

si „vzájemně radily“ vedle informovanosti o každém důvodném podezření na zneužití 

prekursorů drog. 

Vzájemné správní pomoci je přitom věnován dále celý článek 4 se sedmi body 

při zachování důvěrnosti v souladu s výměnou informací uvedených v článku 5. Ve věci 

praktického provádění této dohody se obě strany přitom dohodly o technické a vědecké 

spolupráci dle článku 7 této dohody.  

Jde tedy o dohodu s jasně deklarovanou snahou o aktivní spolupráci na 

konkrétní oblasti. 

Relativně podrobnou (ve znění k 30. lednu 2018) má dohodu USA a Čína 

(„Agreement between the Department of Health and Human Services of the United 

States of America and the State Food and Drug Administration of the People's Republic 

of China on the Safety of Drugs and Medical Devices“).299 Nejde tedy o všeobecnou 

obchodní dohodu, ve které by byla oblast obchodu s léčivy řešena sektorovou přílohou. 

Dle článku II (obecné zásady) jde o spolupráci v oblasti regulace, pokud jde „o 

vývoz léčiv, přísad a zdravotnických prostředků z celního území Číny do Spojených 

                                                 
299 Dostupné na https://www.fda.gov/international-programs/cooperative-arrangements/fda-sfda-

china-agreement-safety-drugs-and-medical-devices Dostupné online [16. 5. 2019] 

https://www.fda.gov/international-programs/cooperative-arrangements/fda-sfda-china-agreement-safety-drugs-and-medical-devices
https://www.fda.gov/international-programs/cooperative-arrangements/fda-sfda-china-agreement-safety-drugs-and-medical-devices
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států“ a naopak. Výměna informací přitom má sloužit „k vzájemnému porozumění a 

zisku větší důvěry“.300 

Strany se dále mají zapojit do spolupráce v oblasti regulace, pokud jde o 

„pravost, kvalitu, bezpečnost a účinnost léčiv, pomocných látek a zdravotnických 

prostředků“, zavazují se i ke každoročnímu setkání.  

Smluvní strany mají přitom dle čl. IV spolupracovat například ve věci konzultací 

o označování výrobků, bezpečnostní ch výstrah a donucovacích opatření, spolupráci 

v oblasti odhalování podvodných nebo klamavých označení, označení jakékoliv 

substituce či ingredience, která by snižovala kvalitu výrobku, nebo vznikající dojem, že 

výrobek má větší hodnotu, než ve skutečnosti je, stejně tak je deklarována spolupráce 

v oblasti konzultace stran faktoru propagace a reklamních produktů, řešena je i 

spolupráce v „rodokmenu“ výrobku, obě strany jsou zavázány k přijetí opatření mj. o 

správné distribuční praxi, farmakovigilance, či například aplikace standardů ICH - 

Mezinárodní konference o harmonizaci (technických požadavků na registrace 

humánních léčivých přípravků). 

Zajímavostí je, že Čína byla uvedena v příloze II Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/793 o zamezení přesměrování obchodu s některými 

klíčovými léky do Evropské unie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
300Stojí za povšimnutí akcent na pojem „důvěra“ přímo v dohodě, který je mimochodem (a jak 

zde také uvedeno v příslušné kapitole) výslovně uveden i v dohodě mezi Spojenými státy americkými a 

Evropskou unií. 
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Závěr 

Z analýzy problematiky, uvedené v textu, při zohlednění určité sociální redukce, 

vyplývá, že daná problematika je značně komplexní, ačkoliv se objevila i snaha 

zjednodušit právní úpravu obchodu s léčivy.  

V oblasti medicínského práva vždy bude ve vyspělé společnosti již 

z přirozenoprávního pohledu trvat určitá společenská poptávka po co nejvyšší efektivitě 

vynakládání prostředků na adekvátní zdravotní péči (respektive zdravotní služby), jejíž 

nedílnou součástí je ve většině případů i medikamentozní terapie. 

Současná situace ve farmaceutické vědě přitom v mnoha případech vyžaduje 

přeshraniční spolupráci již na poli výzkumu, a to již s ohledem na statistická a 

populační data a jak vyplývá z analyzované legislativy. Přeshraniční spolupráce je ale 

nutná i s ohledem na finační a zcela jistě i lidské zdroje.  

Z analýzy jednotlivých předpisů EU vyplývá, že se zde na jednu stranu objevila 

snaha zlepšit legislativu tak, aby byla přehlednější, sloučit řadu předpisů do jednoho, na 

druhé straně byla nucena (i společenským) vývojem vytvořit řadu dalších předpisů pro 

regulaci trhu s léčivy. 

Vysoká společenská poptávka stran kvality zdravotních služeb, současně 

limitovaná relativním nedostatkem lidských i finančních zdrojů, vytváří tlak na 

jednotlivé aktéry mezinárodního obchodu s léčivy.  

Je přitom zřejmé, a vyplývá to i z odůvodnění některých předpisů Evropské 

unie, že státy EU obecně patří ve světovém srovnání mezi relativně bohaté země, kde je 

navíc akcentována společenská odpovědnost za nemocné a postižené jedince.  

To s sebou nese nevyhnutelně určité diagonální vztahy mezi státy a jednotlivými 

farmaceutickými společnostmi. Jelikož mezinárodní trh s léčivy není ovlivňován pouze 

čistě tržními mechanismy, ale jak je zřejmé, i výraznou měrou státními zásahy, je rozvoj 

diagonálních vztahů dle názoru autora této práce účelný. 

Nelze oddělit vnitřní trh ČR od vnitřního trhu EU, protože pohyb zboží v rámci 

EU je pevně spjat s judikaturou Evropského soudního dvora i legislativou EU, tou je 

určen i pohyb léčiv mimo země EU, ale i dovoz léčiv do zemí EU z třetích zemí.  

S ohledem na patentové právo a současně určitou potřebnou solidaritou s méně 

vyspělými zeměmi mimo EU, se Evropská unie zavazuje nedovážet léčiva, určená na 

národní trh méně vyspělé mimoevropské země, kam je léčivo dováženo za cenově 

zvýhodněných podmínek, nebo je za zvýhodněných podmínek poskytnuta lokální 
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licence. 

Jak ale z předchozího textu vyplývá, jsou rozdíly i mezi jednotlivými zeměmi 

EU. Nelze se přitom domnívat, že např. rozdílné úhrady léčiv v jednotlivých zemí 

poškozuje země, které jsou ochotny za léčivo stanovit vyšší úhradu.  

I následné akceptování paralelního dovozu léčiva ze země, kde je úhrada na nižší 

úrovni, může být pro stát, kde je cenová úhrada vyšší, nakonec výhodný tím způsobem, 

jestliže bude nakonec dovezeno léčivo za cenu nižší, než je stanovena úhrada, a 

současně bude dovozem takového léčiva zajištěna větší dostupnost daného léčivého 

přípravku. 

S ohledem na tyto skutečnosti je proto potřeba vyhledávat možnosti rozvoje 

diagonálních vztahů, je potřeba vnímat jakoukoliv avizovanou snahu o rozvoj 

obchodních aktivit společností obchodujících s léčivými přípravky primárně jako 

pozitivní a hledat v ní příležitosti nejen pro rozvoj obchodu samotného, ale i s ohledem 

na péči o zdraví obyvatelstva.  

Jak z textu vyplývá, hodnotit jednotlivé podnikatelské aktivity s neuváženě 

negativními komentáři je přitom ošidné. Je sice pravdou, že zájmem farmaceutických 

společností je vytváření zisku, ale je zřejmé, že vytváření zisku zejména v inovativním 

podnikání je velice pracné, a zejména soukromé podnikání s podílem výzkumné 

činnosti je společensky prospěšné.  

I stran paralelního obchodu se v řadě případů prolíná několik úhlů pohledů a 

ospravedlnit se před orgány a legislativou Evropské unie a v konečném důsledku i před 

orgány WHO a v rámci uzavřených mezinárodních dohod se dokáže kterákoliv strana, 

která je na této problematice účastna.  

Nelze pominout ani skutečnost, že akceptováním odlišných zájmů jednotlivých 

aktérů mezinárodního obchodu a rozhodnutím, např. nezahajovat negativní mediální 

kampaň, příslušný stát snižuje riziko arbitráží. 

Z textu vyplývá, že již i transatlanticky spolupracují i jednotlivé lékové asociace. 

Uzavírat smlouvy lze v souladu s obecně uznávanými formami mezinárodního obchodu. 

Na argumentaci ohledně možnosti analyzovat dopady právní úpravy 

jednotlivého státu na přeshraniční obchod s léčivy lze odpovědět, že prostoru pro 

analýzy tohoto rázu se může ujmout expertní skupina pro hodnocení výkonnosti 

systémů zdravotní péče (Health sysytems performance assessment – HSPA), která se od 

svého vzniku schází 3-4x ročně. 
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Shora uvedené je však třeba vnímat v kontextu toho, že neexistuje jednoduché a 

definitivní řešení problematiky dostupnosti léčiv. I samotná problematika řešení 

vzniklých sporů je ovlivněna skutečností, že se jedná o vysoce regulované odvětví 

průmyslu. 

Z práce vyplývá, že je důležitá mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými 

vládami, přičemž je realizována nikoliv jen na úrovni EU, ale již se objevuje spolupráce 

i mezi lékovými agenturami EU a USA. Nelze pominout ani spolupráci na úrovni 

světových organizací, a to včetně spolupráce organizací, jako je WHO či WTO. 

Organizace jako je WIPO aktivně vytvářejí projekty i na podporu rozvojových zemí 

zahrnujících i řadu afrických zemí. 

Z práce také lze dovozovat vzájemnou provázanost jednotlivých oblastí. Nejen 

intuitivně, ale i v praxi lze sledovat, že vzácné problémy dneška mohou být běžnou 

realitou budoucnosti. Příkladem jsou mechanismy k řešení problematiky „orphan 

drugs“, kteréžto problematice bude v budoucnosti velmi blízká běžná oblast 

„personalizované medicíny“, která bude rozšířená na stále větší okruh onemocnění. 

Na druhé straně se ukazuje, že při množství předpisů i na mezivládní úrovni i 

předpisů Evropské unie, které mají vztah k problematice mezinárodního obchodu, je 

řada ujednání a ustavení v zásadě proklamativního charakteru, má tedy mezinárodních 

arbitráž ve všech známých formách své opodstatnění jako eventualita řešení sporů i do 

budoucna. 

Problematika je velice komplexní a rozsáhlá a z povahy věci (včetně vlivu 

dynamiky vývoje vědeckého poznání a množství zainteresovaných stran v tomto 

obchodu) není a jen velmi obtížně může být jednotně řešena s pevně danými univerzální 

proměnnými.  

Soukromoprávní charakter obchodu jako takového v kombinaci s potřebou 

kogentní úpravy a kontroly ve značné části problematiky je dle názoru autora zřejmý. 

Ačkoliv to nebylo původním cílem této práce, bylo dále poukázáno i na provázanost 

předpisů zahrnující i oblasti vnitrostátního správního práva vůči právu mezinárodního 

obchodu s problematikou mezivládních obchodních dohod. 

Přes tyto obtíže by mělo být věnována tomuto tématu i nadále zvýšená 

pozornost, motivace k tomu vychází nejen z rizik při nesprávném pochopení 

problematiky například ve smyslu nedostatku příslušného léčiva na domácím trhu, ale i 

v možnosti rozvoje farmaceutického průmyslu v ČR, protože průmysl ČR by měl i do 

budoucna hledat další oblasti možného rozvoje. 
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Předložená práce poukazuje i na složitost samotného obchodu s léčivy a nutnost 

orientace v široké škále předpisů, potřebu orientovat se i oblasti případného řešení 

sporu, poukazuje na nákladnost nejen samotného výzkumu a vývoje daného léčiva, ale i 

na náročnost obchodu s takovými produkty, a to již v okamžiku, kdy ještě nejsou k 

dispozici „insider“ zkušenosti.  

Jistě by bylo tedy nespravedlivé za takových okolností jednostranně hodnotit 

samotný farmaceutický průmysl za finančně zahleděný do sebe sama, když uvážíme, že 

vývoj léčiva s nejistým výsledkem, vysokými náklady a vlastně i relativně nejistým 

trhem s rizikem například padělání, v extrémním případě i možné neochoty společnosti 

se na nákladech na výzkum podílet adekvátní úhradou.  

Řada společností nedisponuje takovými finančními prostředky, aby mohla vést 

inovativní výzkum, nicméně i generická léčiva mají na svém trhu oprávněné místo. 

Vzhledem k vysoké míře regulací, které do celého procesu od výzkumu až po samotné 

podání léku pacientovi, zasahují, je vhodné akceptovat i takové regulační procesy, které 

nejsou zcela kontrolovány národními lékovými autoritami či jejich obdobami na 

mezivládní úrovni. Určité korekční mechanismy samotného trhu je nutno ponechat bez 

plné kontroly různých institucí kvůli snaze o efektivnější alokaci zdrojů, ať již 

finančních, či lidských.  

V této souvislosti je tedy do určité míry třeba i respektu vůči paralelnímu 

obchodu s léčivy, protože daný obchodník se na vývoji léčiva sice nepodílel, ale 

skutečnost, že paralelní obchod se v praxi uplatňuje, může zodpovídat v konkrétních 

případech na problematické otázky obchodu s daným léčivem (rozdílně nastavené ceny 

úhrad, nerovnoměrné zásobení trhu tímto léčivem apod.).  

  V konečném důsledku paralelní obchod může přispět k větší diskuzi a snaze o 

nápravu nerovnoměrné alokace zdrojů. Je pochopitelné, že každý kontrolní či korekční 

mechanismus něco stojí a v konečném důsledku je na dohodě jednotlivých států do jaké 

míry existenci těchto jevů zohlední v dalším rozhodování o úhradě léčiv, zkoumání 

míry přiměřeného zisku jednotlivých farmaceutických společností a obchodníků 

s těmito léčivy.  

Vzhledem k charakteru obchodního artiklu je určité přímé omezení paralelního 

obchodu ve výjimečných a krajních případech jistě potřebné, ale takovému případu by 

měla následovat diskuze ze strany národních autorit o prevenci takové vypjaté situace 

do budoucnosti.  
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Je však otázkou, zda je akceptovatelné, s ohledem na tyto okolnosti obchodu 

s léčivy, aby případný obchodník, který se na paralelním obchodě podílí, byl ze strany 

jiných „stakeholders“, zainteresovaných stran, veřejně primárně označován tak, že by 

mohl být vnímán v negativních konotacích. 

Závěrem tedy, pokud lze doporučit, tak v duchu celého komplexního systému a 

rozvíjet aktivity v celé možné šíři aspektů mezinárodního obchodu s léčivy, se 

zohledněním potřeb inovativního průmyslu, ale i s ohledem na (také potřebnou) oblast 

generických léčiv. 

Autor této práce je toho názoru, že existuje prostor pro to, aby byla nadále 

zlepšována dostupnost léčivých přípravků na domácím trhu České republiky, a to bez 

toho, aby byla navyšována nadměrně úhrada za tyto produkty.  

Za tím účelem je třeba nadále spolupracovat s ostatními státy Evropského 

hospodářského prostoru, dále v rámci Evropské unie (v jejíchž oficiálních dokumentech 

je opakovaně vyjadřováno právo na dostupnost kvalitních léků v rámci přiměřené 

úhrady a cenové hladiny, jak je v této práci uváděno) a to spolu se státy, jakou jsou 

Spojené státy americké, Japonsko, Kanada, Švýcarsko. Česká republika a Evropská unie 

s těmito státy aktivně rozvíjí spolupráci v oblasti farmaceutického průmyslu 

(demonstrativní příklady společných projektů a uzavřených dohod jsou v této práci 

obsaženy). V textu práce jsou ale uvedeny i příklady spolupráce s dalšími zeměmi na 

základě mezivládních dohod i příležitosti, které tyto vztahy odkrývají. 

Cestou je i posilování korektní spolupráce s farmaceutickými společnostmi 

(v této práci jsou uvedeny příklady úspěšných projektů, včetně projektů spolupráce 

soukromého a veřejného sektoru). Autor na základě uvedených skutečností dochází 

k závěru, že rozvoj diagonálních vztahů mezi státem a zahraničním výrobcem léků má 

potenciál zlepšit dostupnost léčiva dodávaného na území České republiky, tento závěr 

lze podpořit právě i existencí funkčních projektů, kde spolupracují se soukromými 

společnostmi jak Česká republika samostatně, tak i v rámci Evropské unie.  

Nakonec, jak v práci opakovaně naznačeno v souvislostech, Česká republika by 

mohla mít předpoklady pro skvělý rozvoj oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv pro 

farmaceutický průmysl, za tímto účelem by mělo být v této oblasti vytvářeno příznivé 

podnikatelské prostředí. 

A nakonec, aktivní zapojování se do spolupráce v rámci mezinárodních 

organizací (zde by se měla projevit určitá odpovědnost i vůči rozvojovým zemím, jak je 

v práci uvedeno a podílet se i na výzkumu nemocí tzv. třetího světa). 
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Seznam zkratek: 

AB -  Odvolací orgán při řešení sporů, „Appellate Body“ při WTO 

AMR – antimikrobiální rezistence 

CETA - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda, Comprehensive Economic and 

Trade Agreement 

CIETAC (The China International Economic and Trade Arbitration Commission) 

CISG - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží,United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

DSB - Orgán pro řešení sporů, „Dispute settlement body“ při WTO 

EDCTP – Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických testech, The 

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership 

EEA – Evropská agentura pro životní prostředí, The European Environment Agency 

EFPIA - Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací, The European 

Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 

EFSA - Evropský úřade pro bezpečnost potravin, European Food Safety Authority 

EHP – Evropský hospodářský prostor 

EIT - Evropský inovační a technologický institut, European Institute of Innovation and 

Technology 

EMA – Evropská léková agentura, European Medicines Agency 

Enpr-EMA - Evropská síť pro pediatrický výzkum, European network of paediatric 

research at the European Medicines Agency 

EPO - Evropský patentový úřad, European Patent Office 

ES – Evropská společenství 

EU – Evropská unie, European Union 

EudraCT - Databáze EU pro klinická hodnocení, European Clinical Trials Database 

EUIPO - Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, European Union Intellectual 

Property Office 

GATT - Všeobecná dohoda o clech a obchodu, General Agreement on Tariffs and 

Trade 

HKIAC - Hong Kong International Arbitration Centre  

ICC – Mezinárodní obchodní komora, International Chamber of Commerce 

ICDR - Mezinárodní středisko pro řešení sporů, International Centre for Dispute 

Resolution 
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ICDRA - Mezinárodní konference orgánů pro regulaci léčiv, International Conference 

of Drug Regulatory Authorities 

ICMRA - Mezinárodní koalice regulačních orgánů pro léčivé přípravky, International 

Coalition of Medicines Regulatory Authorities 

ICTSD - Mezinárodní centrum pro obchod a udržitelný rozvoj (International Centre for 

Trade and Sustainable Development 

ICH – Mezinárodní konference pro harmonizaci technických požadavků nma registrace 

humánních léčivých přípravků, International Conference on Harmonisation 

IMI (IMI2) – Iniciativa pro inovativní léčiva, The Innovative Medicines Initiative 

IPRF - Mezinárodní fórum regulačních orgánů pro léčivé přípravky, International 

Pharmaceutical Regulators Forum 

LCIA - Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže, The London Court of International 

Arbitration 

MRA - Dohoda o vzájemném uznávání, Mutual recognition agreements 

OHADA - Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 

OIE - Světová organizace pro zdraví zvířat, World Organisation for Animal Health 

OSN – Organizace spojených národů 

SCC - The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 

SCM - Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measures 

SDEU - Soudní dvůr Evropské unie 

SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie 

SÚKL – Státní úřad pro kontrolu léčiv 

SVP – správná výrobní praxe 

TRIMs - Dohoda o investičních opatřeních souvisejících s obchodem, Agreement on 

Trade Related Investment Measures 

TRIPs - Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví , The Agreement 

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

TTIP - Transatlantické obchodní a investiční partnerství, The Transatlantic Trade and 

Investment Partnership 

UNCITRAL - Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo, The United Nations 

Commission on International Trade Law 

VPI - Visegrádský patentový institut 

WHO - Světová zdravotnická organizace, World Health Organization 
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WIPO - Světová organizace duševního vlastnictví, World Intellectual Property 

Organization 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/35/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

barvivech, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (přepracované znění) (Úř. 

věst. L 109, 30.4.2009) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o 

uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované 

znění) (Úř. věst. L 125, 21.5.2009) 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných 

pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků (Úř. věst. 

L 32, 9.2.2016) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se 

stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování 

a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES (Úř. 

věst. L 33, 8.2.2003) 

Směrnice Komise 2004/33/ES ze dne 22. března 2004, kterou se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o některé technické požadavky 

na krev a krevní složky (Úř. věst. L 91, 30.3.2004) 

Směrnice Komise 2005/61/ES ze dne 30. září 2005, kterou se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost a 

oznamování závažných nežádoucích reakcí a událostí (Úř. věst. L 287M , 18.10.2006) 

Směrnice Komise 2005/62/ES ze dne 30. září 2005, kterou se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o standardy a specifikace 

Společenství vztahující se k systému jakosti pro transfuzní zařízení (Úř. věst. L 256, 

1.10.2005), 
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Směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 

2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení 

(C/2016/4641) (Úř. věst. L 199, 26.7.2016)  

Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015 , kterou se provádí směrnice 

2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních 

a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky (Úř. věst. L 93, 9.4.2015) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/70/ES ze dne 16. listopadu 2000, kterou 

se mění směrnice Rady 93/42/EHS s ohledem na zdravotnické prostředky obsahující 

stabilní deriváty z lidské krve nebo lidské plazmy (Úř. věst. L 313, 13.12.2000) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS 

(Úř. věst. L 158, 30.4.2004) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 

o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 

o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 

2001/20/ES (OJ L 158, 27.5.2014) 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/556 ze dne 24. března 2017 o podrobných 

pravidlech pro provádění inspekčních postupů správné klinické praxe podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 (C/2017/1812) (Úř. věst. L 80, 

25.3.2017) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008 , 

kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 97, 9.4.2008) 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných 

pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků (Úř. věst. 

L 32, 9.2.2016) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011 , kterou se 

mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 

přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního 

dodavatelského řetězce (Úř. věst. L 174, 1.7.2011) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 

o prekursorech drog (Úř. věst. L 47, 18.2.2004) 
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Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla 

pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Úř. 

věst. L 22, 26.1.2005) 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011 ze dne 24. dubna 2015, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o 

prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro 

sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje 

nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (Úř. věst. L 162, 27.6.2015) 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443 ze dne 29. června 2016, 

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení 

Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam 

uvedených látek (C/2016/3946) (Úř. věst. L 235, 1.9.2016) 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví 

v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci 

(2014/2207(INI)) (Úř. věst. C 353, 27.9.2016) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 

stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 

22.12.2000) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 

o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 

27.12.2000) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 

o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení 

směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS 

a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 348, 

24.12.2008) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013 , kterou se 

mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní 

politiky Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 226, 24.8.2013) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, 

kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky 

účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady 

(EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 

152, 16.6.2009). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o 

právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. L 199, 

31.7.2007) 

Směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června 2003, kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se 

humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 159, 27.6.2003) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o 

léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení 

(ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007) 

Nařízení Komise (ES) č. 668/2009 ze dne 24. července 2009 , kterým se provádí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007, pokud jde o hodnocení a 

certifikaci údajů o jakosti a neklinických údajů týkajících se léčivých přípravků pro 

moderní terapii vyvíjených mikropodniky a malými a středními podniky (Úř. věst. L 

194, 25.7.2009) 

Nařízení Komise (ES) č. 2049/2005 ze dne 15. prosince 2005 , kterým se podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 stanoví pravidla pro platby poplatků 

ve prospěch Evropské agentury pro léčivé přípravky ze strany mikropodniků, malých 

a středních podniků a pro poskytování správní pomoci ze strany agentury těmto 

podnikům Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 329, 16.12.2005) 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví 

v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci 

(2014/2207(INI)) (Úř. věst. C 353, 27.9.2016) 

Nařízení Rady (EHS)č. 2309/93 ze dne 22. července 1993, kterým se stanoví postupy 

Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky 

a kterým se zakládá Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků (Úř. věst. L 

214, 24.8.1993) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 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 (Úř. věst. L 136, 30.4.2004) 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1057, ze dne 1. července 2015, kterým se 

mění prováděcí rozhodnutí 2012/715/EU, kterým se zřizuje seznam třetích zemí, jejichž 
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právní rámec pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky a příslušné kontrolní 

činnosti a činnosti pro vymáhání práva zajišťují úroveň ochrany veřejného zdraví 

rovnocennou úrovni této ochrany v Unii (Úř. věst. L 171, 2.7.2015) 

Pokyny (Evropské komise) ze dne 5. listopadu 2013 pro správnou distribuční praxi 

humánních léčivých přípravků (2013/C 343/01) 

Pokyny (Evropské komise) ze dne 5. listopadu 2013 pro správnou distribuční praxi 

humánních léčivých přípravků (2013/C 343/01) 

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu 

cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti 

vnitrostátních systémů zdravotního pojištění (Úř. věst. L 40, 11.2.1989) 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. března 2017 o možnostech EU, jak zlepšit 

přístup k lékům (2016/2057(INI) 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014 o designu 

společného loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na 

dálku a o technických, elektronických a kódovacích požadavcích k ověření jeho 

pravosti Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 184, 25.6.2014) 

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských 

států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Úř. věst. L 174, 27.6.2001) 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 „o krizi v souvislosti s virem 

Ebola: poučení do budoucna a jak zlepšit systémy zdravotní péče v rozvojových zemích 

s cílem předejít budoucím krizím (2014/2204(INI))“ 

2008/805/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o podpisu a prozatímním 

uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně 

a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 289, 

30.10.2008) 

2009/152/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2008 o podpisu a prozatímním 

provádění prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským 

společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika 

na straně druhé Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským 

společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika 

na straně druhé (Úř. věst. L 57, 28.2.2009) 

2012/196/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009 o podpisu a prozatímním 

provádění Prozatímní rámcové dohody o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy 
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východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými 

státy na straně druhé (Úř. věst. L 111, 24.4.2012) 

 2013/331/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o postoji, který má být zaujat 

jménem Evropské unie k jednacímu řádu Výboru EPA, Výboru pro celní spolupráci 

a Společného výboru pro rozvoj stanoveným Prozatímní rámcovou dohodou o dohodě 

o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně 

a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 177, 

28.6.2013) 

2010/15/: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009 , kterým se stanoví pokyny pro 

řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací RAPEX zřízeného podle 

článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES 

(směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) (oznámeno pod číslem K(2009) 9843) (Úř. 

věst. L 22, 26.1.2010) 

 2004/905/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny 

pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory 

příslušným orgánům členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/95/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 4772) (Úř. věst. L 381, 

28.12.2004) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o 

dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (kodifikované znění) (Úř. 

věst. L 152, 16.6.2009) 

Rozhodnutí č. 1/2017 ze dne 1. března 2017 smíšeného výboru zřízeného podle článku 

14 Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy 

americkými, kterým se mění odvětvová příloha o správné výrobní praxi (SVP) pro 

léčivé přípravky [2017/382] (C/2017/1323) (OJ L 58, 4.3.2017).. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. května 2006 

o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz 

do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví (Úř. věst. L 157, 9.6.2006) 

 Nařízení Komise (ES) č. 1662/95 ze dne 7. července 1995, kterým se stanoví některá 

prováděcí pravidla k rozhodovacím postupům Společenství ve věci registrace 

humánních a veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 158, 8.7.1995) 

Nařízení Komise (ES) č. 507/2006 ze dne 29. března 2006 o podmínečné registraci pro 

humánní léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 92, 30.3.2006) 
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Směrnice Komise 2005/28/ES ze dne 8. dubna 2005, kterou se stanoví zásady a 

podrobné pokyny pro správnou klinickou praxi týkající se hodnocených humánních 

léčivých přípravků a také požadavky na povolení výroby či dovozu takových přípravků 

(Úř. věst. L 91, 9.4.2005) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci 

a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) (Kodifikované znění) (Úř. věst. L 50, 

20.2.2004) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 

o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné 

laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek 

(kodifikované znění) (Úř. věst. L 50, 20.2.2004) 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 357/2014 ze dne 3. února 2014, 

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde situace, kdy mohou být 

vyžadovány poregistrační studie účinnosti (Úř. věst. L 107, 10.4.2014) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/793 ze dne 11. května 2016 k 

zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (Úř. 

věst. L 135, 24.5.2016) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 

o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1383/2003 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013) 

2007/768/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007 o přijetí Protokolu, kterým se 

mění dohoda TRIPS, sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005, jménem Evropského 

společenství Protokol, kterým se mění dohoda TRIPS (Úř. věst. L 311, 29.11.2007) 

Usnesení Evropského parlamentu  P8_TA(2015)0374 ze dne 27. října 2015 o krizi v 

souvislosti s virem Ebola: poučení do budoucna a jak zlepšit systémy zdravotní péče v 

rozvojových zemích s cílem předejít budoucím krizím (2014/2204(INI))(2017/C 

355/01) 

2009/872/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zřizuje Výbor 

Evropské unie sestávající z odborníků na vzácná onemocnění (Úř. věst. L 315, 

2.12.2009) 

Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2013, kterým se zřizuje skupina odborníků 

Komise pro vzácná onemocnění a kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/872/ES (Úř. věst. 

C 219, 31.7.2013).  
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Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2018, kterým se zřizuje skupina odborníků 

Komise s názvem „Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání 

nepřenosných nemocí“ a kterým se zrušuje rozhodnutí, kterým se zřizuje skupina 

odborníků Komise pro vzácná onemocnění, a rozhodnutí, kterým se zřizuje skupina 

odborníků Komise pro boj proti rakovině, C/2018/4492, (Úř. věst. C 251)  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 

o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění (Úř. věst. L 18, 22.1.2000) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 

o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011) 
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Mezinárodní obchod s léčivy 

Abstrakt 
 

Cílem této práce je analyzovat mezinárodní obchod s humánními léčivy. 

Tato práce se zabývá obecnými otázkami diagonálních vztahů mezi státy a 

soukromými zahraničními farmaceutickými společnostmi, protože existuje příliš mnoho 

specifických problémů. Autor se také zaměřuje na otázky týkající se smluvních vztahů 

mnoha zúčastněných stran. 

Existuje mnoho příležitostí k zahájení nových směrů ve výzkumu inovativních 

léků a personalizované medicíny ale pro generický farmaceutický trh také existují 

nebezpečné situace. Pouze komplexní znalosti a pochopení těchto vztahů umožní 

efektivní rozvoj nových cest k řešení problémů. 

Hypotézou této práce je koncepce efektivnosti dobrých vztahů ke stabilní 

distribuci farmaceutických výrobků.  

Existuje mnoho aspektů vztahů mezi zúčastněnými stranami s možností 

ovlivnění konečného přínosu z podnikání. Problémy vyplývají z odlišného zájmu, síly 

nebo slabosti zúčastněných stran. 

V podstatě je tato práce rozdělena do tří částí. 

S ohledem na naše členství v Evropské unii bylo nejprve nutné provést analýzu 

některých právních předpisů Evropské unie, které přímo souvisejí s mezinárodním 

obchodním právem, a ukázat kritické body mezinárodního obchodu s lidskými léčivy. 

Další část se zabývá mezinárodním rozhodčím řízením, která jsou využívána k 

rychlému a účinnému řešení obchodních sporů mezi farmaceutickými společnostmi a 

mezi státy. 

Poslední část se zabývá problematikou dohod mezi Evropskou unií a třetími 

zeměmi. 

S demonstrativním výběrem byly pro analýzu smluvních možností se třetími 

zeměmi popsány i dohody mezi Evropskou unií a těmito zeměmi o posuzování shody. 

 

 

Klíčová slova: mezinárodní obchod, humánní léčivý přípravek, 

diagonální vztah 
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International trade in pharmaceuticals  

 

Abstract  
 

The purpose of this thesis is to provide an analysis of the human pharmaceuticals 

international trade.  

This work examines the general questions of the diagonal relationships between 

states and private foreign pharmaceutical companies because there are a lot of many 

specific problems too. The author also focuses on questions concerning the contractual 

relationships of many stakeholders.  

There are many opportunities to beginning new directions in research innovative 

medicines and personalized medicine, but there are dangerous situations for the generic 

pharmaceutical market. Only a comprehensive knowledge and understanding of these 

relationships are efficient to develop new pathways to solving problems. 

The hypothesis of this dissertation text is the concept of efficiency good 

relationships to the stable distribution of the pharmaceutical products. There are many 

aspects of the relationships between stakeholders with possibility influencing of the 

final benefit from the business. Problems result from different interest, strength or 

weakness of stakeholders. 

In essence speaking, this thesis is divided into three parts.  

At first, with regard to our membership in the European Union, it was necessary 

to make the analysis some legislation of the European Union which directly linked to 

international trade law with demonstrating critical points of international trade with 

human pharmaceuticals. 

Next part concerns international arbitration proceedings are used to fast and 

effective solutions to business disputes between pharmaceutical companies and between 

states too and there are demonstrative examples. 

The last part is interested in the field of agreements between the European Union 

and third countries. With demonstrative choice, to analyze contractual possibilities with 

third countries was described agreements between the European Union and these 

countries relation to conformity assessment too. 

 

Keywords: international trade, medicinal product for human use, 

diagonal relationship 


