
Abstrakt v českém jazyce 

Cílem této diplomové práce je vytvoření uceleného dokumentu, představujícího 

problematiku stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrady léčivých přípravků. 

Samotná práce se nezabývá pouze správním řízením, ve kterém se maximální ceny, 

výše a podmínky úhrady léčivých přípravků stanovují, ale obsahuje také popis systému 

cenové a úhradové regulace před 1. 1. 2008. Logicky lze práci rozdělit na dvě části. 

Část první představuje historický exkurz do právní úpravy účinné před průlomovým 

nálezem Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 36/05, rozšířený o ústavně právní analýzu 

problematiky vydávání právních předpisů upravujících individuální případy. Druhá část 

práce je pak zaměřena na popis aktuálního systému cenové a úhradové regulace a s ním 

souvisejícího správního řízení. 

Práce je z hlediska systematiky koncipována, vyjma úvodu a závěru, do pěti 

kapitol, jež se pak dále dělí na příslušné podkapitoly. 

V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, které se v této práci pravidelně 

objevují. Jedná se o pojmy léčivý přípravek, léčivá látka a lék, přičemž je i uvedeno 

základní členění těchto pojmů. Dále první kapitola ještě obsahuje stručný nástin 

problematiky, kterou se tato práce zabývá. 

Druhá kapitola prezentuje systém cenové a úhradové regulace v období před 

provedením komplexní změny právní úpravy. Zejména se jedná o popis tvorby 

tzv. lékové vyhlášky a přiblížení postavení Kategorizační komise Ministerstva 

zdravotnictví. 

Třetí kapitola je zaměřena na judikaturu Ústavního soudu zabývající 

se obecností právních předpisů. V této kapitole jsou stručně zrekapitulovány nálezy, 

ve kterých Ústavní soud rozhodoval, zda-li byl zachován znak obecnosti právního 

předpisu, nebo se již jednalo o rozhodnutí v individuálně určené věci. Poznatky z výše 

uvedené analýzy jsou pak aplikovány na případ lékové vyhlášky. 

Čtvrtá kapitola se zabývá řízením o zrušení části zákona a jiného právního 

předpisu před Ústavním soudem, jehož výsledkem byl nález sp. zn. Pl. ÚS 36/05. V této 



kapitole jsou popsány důvody zahájení řízení, argumenty účastníků, a také jeho 

výsledek. 

Pátá a zároveň nejdelší kapitola této diplomové práce se zabývá jednak 

problematikou současné cenové a úhradové regulace, jednak úpravou správního řízení, 

obsaženou v šesté části zákona o veřejném zdravotním pojištění. Hlavním těžištěm této 

kapitoly je pak právě prezentace správního řízení vedoucího k stanovení maximální 

ceny, výše a podmínek úhrady léčivého přípravku. V této kapitole jsou popsány 

jak základní, tak specifické varianty tohoto řízení, a je zde vložena i komparace úpravy 

tohoto řízení s obecnou úpravou, obsaženou ve správním řádu.  
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