
Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá cenovou a úhradovou regulací léčivých přípravků v České 

republice. Práce danou problematiku popisuje a analyzuje v širších, zejména ekonomických, 

souvislostech a klade si za cíl podat čtenáři ucelený pohled na toto téma.  

Práce samotná je rozdělena do devíti kapitol. V úvodní kapitole je obecně nastíněna 

problematika cen léčivých přípravků a jsou zde nastíněny reformy zdravotnictví, které se na 

problematické aspekty této oblasti pokoušely více či méně úspěšně zaměřit. 

Následující kapitola je věnována vysvětlení pojmů, které jsou pro oblast 

zdravotnického, respektive farmaceutického práva klíčové či nějakým způsobem nejasné.  

Třetí kapitola pojednává o ekonomickém přístupu k regulaci a klade si za cíl vysvětlit 

čtenáři, proč je regulace ze strany státních orgánů v moderní společnosti v některých případech 

důležitá a v některých dokonce nezbytná. Taktéž jsou zde popsány a vysvětleny nástroje 

regulace a na závěr kapitoly je ekonomický přístup promítnut přímo do situace trhu s léčivými 

přípravky na území České republiky. 

Následující kapitola charakterizuje samotný vstup konkrétního léčivého přípravku na 

trh. Zabývá se tedy výzkumem léčivých přípravků, jejich registrací a analyzuje možnosti podání 

léčivého přípravku, který nezískal potřebnou registraci, pacientovi. 

Pátá kapitola obsahuje stěžejní historické aspekty týkající se cenové a úhradové regulace 

léčivých přípravků v České republice, které utvářely dnešní právní úpravu celé problematiky. 

Popsán je vliv vstupu České republiky do EU a také je analyzována judikatura Nejvyššího 

správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR, přičemž z uvedeného vyplývá, proč bylo potřeba 

dřívější systém změnit a nastavit jinak. 

Šestá a sedmá kapitola se zabývá samotnou cenovou a úhradovou regulací léčivých 

přípravků, přičemž nastiňuje i průběh správních řízení a vysvětluje principy fungující v této 

oblasti. 

Osmá kapitola se věnuje problematice léčivých přípravků, které nejsou standardně 

hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tedy jsou v rámci systematiky mimo 

režimy, které jsou popsány v předchozích dvou kapitolách. Tato skupina léčivých přípravků je 



velmi problematická, a to zejména z důvodu výrazné nákladnosti pro celý systém českého 

zdravotnictví. V poslední době se jedná o velmi aktuální téma, o čemž svědčí dva rozsudky 

Městského soudu v Praze z roku 2018. 

V závěru práce jsou shrnuty dosavadní poznatky včetně zamyšlení nad možnými 

systémovými změnami týkajícími se regulace cen léčivých přípravků, které musí být 

nepochybně komplexní, tedy nejen právní, ale i ekonomicky a politicky odpovídající.  
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