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SHRNUTÍ 

A. Úvod a přehled 
Farmaceutické odvětví je velice důležité pro zajištění zdraví evropských občanů. Evropští 
pacienti potřebují přístup k bezpečným, inovativním a cenově dostupným léčivům. Trh 
s léčivy na předpis a s volně prodejnými léčivy představuje více než 138 miliard EUR, 
pokud jde o ceny z výroby, a 214 miliard EUR u maloobchodních cen. To se odráží ve  
spotřebitelských výdajích ve výši přibližně 430 EUR na každého občana EU v roce 2007. 

V lednu 2008 Evropská komise zahájila v souladu s pravidly ES o hospodářské soutěži 
(články 81 a 82 Smlouvy o ES) sektorové šetření  farmaceutických trhů EU, neboť 
informace týkající se inovativních a generických léčiv naznačovaly, že hospodářská soutěž 
může být omezena nebo narušena. Nasvědčoval tomu pokles inovací měřený počtem 
nových léčiv, která se dostala na trh, a počet případů zpožděného uvedení generických léčiv 
na trh ve srovnání s  tím, co mohlo být očekáváno. Tato předběžná zpráva potvrzuje, že 
klesá počet nových chemických látek, které se dostanou na trh, a že dochází ke zpožděním 
v uvádění generických léčiv na trh, a poukazuje na některé možné příčiny. 

Účelem této předběžné zprávy není zjistit, zda se jednotlivé společnosti dopustily deliktního 
jednání nebo činit  závěry, zda určité praktiky popsané ve zprávě neporušují soutěžní právo 
ES. Zpráva poskytuje Komisi faktický základ pro rozhodnutí, zda je potřeba přijmout další 
opatření.  

Šetření se vztahuje k období 2000–2007 a zahrnuje prošetření vzorku 219 léčiv. Hlavní 
zjištění uvedená v této předběžné zprávě se týkají následujících oblastí: 

Hospodářská soutěž mezi vývojovými společnostmi a generickými společnostmi 

V předběžné zprávě se zdůrazňuje, že patenty jsou ve farmaceutickém odvětví klíčové, 
protože umožňují společnostem získat zpět jejich často velmi rozsáhlé investice a přinést 
zisk za jejich inovativní úsilí. 

Ze zprávy rovněž vyplývá, že vývojové společnosti vytvořily a provádějí strategie (tzv. 
"sada" nástrojů) zaměřené na zajištění trvalého příjmu plynoucího z jejich léčiv. Ačkoli 
mohou existovat i jiné důvody pro zpožděné uvedení generických léčiv na trh, úspěšné 
provádění těchto strategií může mít vliv na zpoždění nebo zablokování takového uvedení. 
Ke zjištěným strategiím patří podávání až 1 300 patentových přihlášek v rámci celé EU ve 
vztahu k jednomu léčivu (tzv. „patentové trsy“), účastenství ve sporech s generickými 
společnostmi, které téměř v 700 oznámených případech vedly k patentovým soudním 
sporům, uzavírání dohod o řešení sporů s generickými společnostmi, které mohou zpozdit 
uvedení generických léčiv na trh, a intervence ve vnitrostátních řízeních o schvalování 
generických léčiv. Dodatečné náklady způsobené zpožděným uvedením generických léčiv 
na trh mohou mít značný dopad na veřejné rozpočty na zdravotnictví a konečně i na 
spotřebitele. 
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Sektorové šetření potvrzuje, že k uvedení generických léčiv na trh dochází mnohokrát 
později, než by se dalo očekávat. U prošetřovaného vzorku léčiv, kterým zanikla exklusivita 
mezi lety 2000 až 2007, činila průměrná doba vstupu na trh po zániku exklusivity asi sedm 
měsíců podle váženého průměru, zatímco v případě nejcennějších léčiv to byly asi čtyři 
měsíce. V průměru cena zkoumaných léčiv, jejichž exklusivita zanikla v období 2000–
2007, klesla rok po vstupu prvních generických léčiv na trh téměř o 20 %. V několika málo 
případech však tento pokles úrovně cen u některých léčiv v některých členských státech 
dosahoval až 80–90 %. Na základě prošetřovaného vzorku léčiv, jejichž exklusivita zanikla 
v období 2000–2007, za něž bylo celkem vydáno po zániku jejich exklusivity asi 50 miliard 
EUR v uvedeném období (v 17 členských státech), předběžná zpráva odhaduje, že bez 
vstupu generických léčiv na trh by tyto výdaje byly asi o 14 miliard EUR vyšší. Vstupem 
generických léčiv na trh se však mohlo ušetřit přibližně o 3 miliardy EUR více, dalším 
snižováním výdajů na tato léčiva o 5 %, kdyby tento vstup proběhl bez zpoždění. Výsledek 
šetření poukazuje na skutečnost, že praktiky společností, které byly šetřeny k tomuto jevu 
přispívají. 
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Hospodářská soutěž mezi vývojovými společnostmi 

Předběžná zjištění rovněž naznačují, že vývojové společnosti vytvořily a používají obranné 
patentové strategie především z důvodu, aby blokovaly vývoj nových konkurenčních 
výrobků. To může vést k překážkám v inovaci ve formě vyšších nákladů pro konkurenční 
farmaceutické společnosti (např. pro licenční poplatky) nebo ve formě zpoždění. 

Regulační rámec  

V souvislosti se šetřením poskytly zúčastněné strany značný počet připomínek 
k regulačnímu rámci a poukázaly na zaznamenané obtíže a nedostatky. Vývojové a 
generické společnosti se shodují na potřebě jednotného patentu Společenství a na vytvoření 
jednotného a specializovaného patentového soudnictví v Evropě. Předběžná zjištění šetření 
tyto názory podporují. Různé zúčastněné strany také poukazují na to, v čem shledávají 
těžkosti v  řízeních o  schvalování a uvádění léčiv na trh (včetně stanovování cen a úhrad), 
které mohou přispívat ke zpoždění při uvádění výrobků na trh. 

 

B. Tržní rysy farmaceutického odvětví 
 
1. Hlavní tržní rysy 
 
1.1. Struktura trhu 
 

Farmaceutické odvětví je závislé na výzkumu a vývoji a je značně regulováno. Na straně 
nabídky existují dva druhy společností. Tzv. "vývojové" ("originator") společnosti působí v 
oblasti výzkumu, vývoje, výroby, marketingu a dodávek inovativních léčiv. Vztahuje se na 
ně často patentová ochrana, která je potřebná k zajištění zisku za inovativnost a stimulů k 
dalšímu výzkumu. Po  uplynutí patentové ochrany ztrácejí vývojové společnosti exklusivní 
práva na výrobu a uvádění těchto léčiv na trh, přičemž generické společnosti mohou 
vstoupit na trh s léčivy, která jsou rovnocenná původním léčivům, avšak jsou obvykle 
prodávány za výrazně nižší ceny. To pomáhá udržovat veřejné rozpočty na zdravotnictví, 
přispívá ke zvýšení blaha spotřebitele a vytváří stimuly k dalším inovacím. 

Vývojové společnosti a výzkum a vývoj: Během období 2000–2007 vynaložily vývojové 
společnosti na celém světě průměrně 17 % svého obratu z léčiv na předpis na výzkum a 
vývoj (asi 1,5 % tohoto obratu bylo vynaloženo na základní výzkum - výzkum s cílem 
objevit potencionální nová léčiva, zbytek většinou na (pre)klinické zkoušky a testy). 
Výdaje na marketing a propagační aktivity představovaly 23 % jejich obratu, tedy asi o 
jednu třetinu více, než vynaložily celkově na výzkum a vývoj. Šetření potvrzuje, že jen 
několik velmi úspěšných ("blockbuster") léčiv (tj. léčiva, jejichž roční celosvětový obrat 
přesahuje 1 miliardu USD) se podstatně podílí na prodejích a ziscích velkých vývojových 
společností. Mnoho úspěšných léčiv ztratilo v minulých letech patentovou ochranu a další ji 
ztratí v následujících letech. Tato skutečnost v kombinaci s dalšími faktory znamenala pro 
vývojové společnosti motivaci k prodloužení doby, po kterou těží z výnosů úspěšných 
léčiv. 
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Generické společnosti: Generické společnosti jsou obecně menší, než vývojové společnosti 
a častěji mívají regionální charakter. Velké generické společnosti mají široký sortiment 
výrobků. Velkou část jejich obratu představují léčiva rovnocenná velmi úspěšným 
výrobkům (blockbuster), jejichž exkluzivita zanikla. Jejich činnost v oblasti výzkumu a 
vývoje je omezena. 

Poptávka po léčivech: Na straně poptávky je farmaceutické odvětví zvláštní v tom, že v 
případě léčiv na předpis nerozhoduje konečný spotřebitel (pacient) (obvykle rozhoduje 
předepisující lékař a v některých členských státech lékárník). Konečný spotřebitel obvykle 
ani nenese přímé náklady, jelikož ty se hradí z národního systému zdravotní péče. 
Vzhledem k této jedinečné struktuře obvykle existuje omezená citlivost k ceně na straně 
osob, které rozhodují a pacientů. 

 

1.2. Životní cyklus výrobku 
Nové léčivo prochází třemi odlišnými fázemi životního cyklu: 1) fáze výzkumu a vývoje až 
k uvedení na trh, 2) období mezi uvedením na trh a zánikem exklusivity (např. uplynutí 
patentové ochrany) a 3) období následující po zániku exklusivity, kdy mohou na trh 
vstoupit generické společnosti.  

Během první fáze určí společnosti potenciální nová léčiva a podrobí je intenzivním 
preklinickým a klinickým zkouškám. Dotazované vývojové společnosti spoléhají do značné 
míry (tj. u více než jedné třetiny všech nových léčiv ve fázi schvalování uvedení na trh) na 
inovace získané od třetích stran.  

Během druhé fáze vývojové společnosti uvádějí léčiva, která vyvinuly, na trh s cílem získat 
zpět počáteční vynaložené investice a dosáhnout zisku. Účinná patentová ochrana je pro 
udržení tohoto modelu podnikání zásadní, která také zajišťuje motivaci pro další inovace.  

Po zániku exklusivity mohou na trh vstoupit generická léčiva. Podíl generických léčiv se 
v různých členských státech značně liší. Z hlediska hodnoty je podíl generických léčiv na 
trhu nejvyšší v Polsku (56 %), Portugalsku a Maďarsku (oba státy 32 %) a nejnižší v Irsku 
(13 %), Francii (15 %) a Finsku (16 %). 

 

1.3. Dopad uvedení generických léčiv na trh 
Přibližně u poloviny léčiv ze vzorku, která byla předmětem dalšího podrobného šetření a 
kterým zanikla exklusivita v letech 2000–2007, došlo k uvedení generických léčiv na trh 
během prvního roku po zániku exklusivity (průměr EU). Z hlediska hodnoty tato léčiva 
představují 74 % prodeje (hodnota prodeje v roce zániku exklusivity).  

Průměrný časový interval mezi dnem, kdy léčivům zanikla exklusivita a dnem uvedení 
prvních generických léčiv na trh, činil u vzorku jako celku asi sedm měsíců podle váženého 
průměru a v případě nejcennějších léčiv asi čtyři měsíce, přičemž mezi členskými státy i 
mezi léčivy byly značné odchylky.  
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Generické společnosti začaly prodávat generická léčiva na trh za cenu, která byla v průměru 
o 25 % nižší než cena původních léčiv před zánikem exklusivity. Za dva roky po vstupu 
generických léčiv na trh byly ceny generických léčiv v průměru o 40 % nižší než dřívější 
ceny vývojových společností. Tržní podíl, (co do objemu), kterého generické společnosti 
dosáhly, činil asi 30 %  ke konci prvního roku a 45 % po dvou letech. 

Na trzích, kde jsou k dispozici generická léčiva, dosahují průměrné úspory zdravotního 
systému (měřeno podle vývoje váženého cenového indexu původních a generických 
výrobků) za rok po uvedení prvního generického léčiva na trh téměř 20 % a za dva roky 
25 % (evropský průměr). Šetření však poukazuje na významné rozdíly v účinku uvedení 
generických léčiv na trh v různých členských státech EU a v případě různých léčiv. 

U prošetřovaného vzorku léčiv, jejichž exklusivita zanikla v období 2000–2007, za něž bylo 
celkem vydáno po zániku jejich exklusivity asi 50 miliard EUR v uvedeném období (v 17 
členských státech), předběžná zpráva odhaduje, že bez vstupu generických léčiv na trh by 
tyto výdaje byly asi o 14 miliard EUR vyšší. Vstupem generických léčiv na trh se však 
mohlo ušetřit přibližně o 3 miliardy EUR více, dalším snižováním výdajů na tato léčiva o 
5 %, kdyby tento vstup proběhl bez zpoždění.  

  

2. Předpisový rámec 
Na farmaceutické odvětví se vztahují zejména tři soubory předpisů, jmenovitě patentové 
předpisy,  předpisy pro povolení k uvedení na trh a  předpisy pro stanovování cen/úhrad za 
léčiva. 

 

2.1. Patenty 
V Evropě může patentová ochrana trvat až 20 let od data podání patentové přihlášky. 
V případě farmaceutického odvětví, kdy může být doba mezi podáním patentové přihlášky 
a uvedením na trh výrazně delší než v jiných odvětvích, lze vydat dodatková ochranná 
osvědčení (SPC). Tímto se prodlužuje účinná ochrana výrobků, které jsou již na trhu o 
maximálně pět let. 

Přes značné snahy stále neexistuje patent Společenství ani soudnictví Společenství pro 
patentové otázky. Evropský patentový úřad vyřizuje centralizované patentové přihlášky (a 
námitky a stížnostní řízení týkající se udělených patentů). Jakmile je však evropský patent 
udělen, stane se z něj soubor národních patentových práv, která musí být napadána u 
národních soudů. To může vést k odchylným vnitrostátním rozhodnutím a pro všechny 
zúčastněné strany je tento postup nákladný a časově náročný. 

 

2.2. Povolení k uvedení na trh 
V zájmu zachování standardů veřejného zdravotnictví se v rámci povolení k uvedení na trh 
ověřuje, zda jsou léčiva bezpečná, účinná a kvalitní. U nových léčiv musí být předloženy 
podrobné výsledky (pre)klinických testů a zkoušek. Generická léčiva musí také získat 
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povolení k uvedení na trh, avšak s žádostí není nutno znovu předkládat podrobné výsledky 
testů, pokud je prokázáno, že je generické léčivo ekvivalentem dříve povoleného léčiva. 
Podávání zkrácených žádostí tohoto druhu je však možné pouze tehdy, když zanikne právo 
na ochranu údajů vývojových společností, které se týkají (pre)klinických testů a zkoušek. 

Řízení o vydávání povolení k uvedení na trh se řídí právem EU. Existuje centralizovaný 
postup podávání žádostí, na jehož základě je vydáno povolení platné v celé EU, nebo 
vnitrostátní řízení, která vedou k vydání vnitrostátních povolení, jež mohou být vzájemně 
uznávána jinými členskými státy. 

 

2.3. Ceny a úhrady 
Téměř ve všech členských státech musí být před uvedením na trh stanoveny ceny a úhrady 
za léčiva na předpis, pokud jsou hrazena ze systému sociálního zabezpečení. Základním 
cílem je udržet kontrolu nad vnitrostátními rozpočty na zdravotní péči. 

Řada členských států uplatňuje opatření na podporu prodeje generických léčiv, která 
spočívají v kombinaci postupů stanovování cen na straně poptávky a nabídky, jako je 
povinnost lékárníků vydávat vždy nejlevnější výrobek. V některých členských státech se 
v nedávné době zdravotní pojišťovny začaly aktivně zabývat kontrolou cen léčiv, např. 
prostřednictvím veřejných soutěží. 
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C. Hlavní zjištění 
 
1. Výrobky a patenty 
 

Farmaceutické odvětví je jedním z hlavních uživatelů stávajícího patentového systému. 
Počet patentových přihlášek z farmaceutického odvětví podaných u Evropského 
patentového úřadu (EPO) se mezi lety 2000 a 2007 téměř zdvojnásobil. Navzdory 
předpokladům vykazují portfolia patentů u velmi úspěšných léčiv (blockbuster) trvalý 
nárůst počtu patentových přihlášek během celého životního cyklu výrobku. V některých 
případech  dokonce vykazují prudší nárůst ke konci ochranného období, které jim bylo 
přiznáno na základě prvního patentu.  

 

2. Hospodářská soutěž mezi vývojovými společnostmi a generickými společnostmi – 
základní otázky 
Vývojové společnosti používají různé strategie, aby co nejvíce prodloužily obchodní život 
svých léčiv. 

 

2.1. Podávání patentových přihlášek a  prosazování patentových práv 
Z předběžných zjištění šetření vyplývá, že v posledních letech vývojové společnosti 
změnily své strategie v oblasti patentů. Zejména, což vývojové společnosti potvrzují, se 
snaží vyvinout strategie na prodloužení rozsahu a trvání jejich patentové ochrany. 

Jednou z běžně používaných strategií je podávání velkého počtu patentových přihlášek, 
které se vztahují ke stejnému léčivu, čímž vznikají „patentové trsy“ ("patent clusters") či 
„patentové houštiny“ ("patent thickets"). Doklady shromážděné v průběhu šetření potvrzují, 
že důležitým cílem této strategie je zdržet nebo zablokovat uvádění generických léčiv na 
trh. V této souvislosti šetření zjistilo, že jednotlivá velmi úspěšná léčiva (blockbuster) jsou 
chráněna až 1 300 patenty a/nebo dosud nevyřízenými patentovými přihláškami v rámci 
celé EU a také, že určité patentové přihlášky jsou podávány velmi pozdě během životního 
cyklu léčiva. 

„Patentové trsy“ mohou vést k nejistotě konkurenčních generických společností, zda a kdy 
mohou začít vyvíjet generická léčiva, aniž by porušily jeden z mnoha (nových) patentů, i 
když držitelé patentů interně připouštějí, že některé z těchto patentů by nemohly obstát. 

Jako druhý nástroj používaný vývojovými společnostmi, jehož existence vyšla najevo, je 
podávání "dílčích patentových" přihlášek. Dílčí patentové přihlášky jsou nástroje, které 
žadateli umožňují např. rozdělit původní (základní) přihlášku. Zkoumání dílčích přihlášek 
pokračuje, i když je základní přihláška stáhnuta nebo zrušena, což může zvyšovat právní 
nejistotu generických společností. 

Prosazování patentových práv u soudu je zpravidla legitimní: jde o prostředek k zajištění 
toho, aby byly patenty respektovány. Šetřením se však předběžně zjistilo, že soudní spory 
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také mohou být účinným prostředkem k vytváření překážek, a to zejména pro menší 
výrobce generických léčiv. V určitých případech vývojové společnosti mohou zvažovat 
zahájení soudních sporů nikoliv na základě jejich skutkové podstaty, ale spíše jako o 
signálu pro odrazení vstupu generických společností na trh. 

 

2.2. Aktivity stran související s patenty a soudní spory 
V letech 2000 až 2007 vývojové a generické společnosti nejméně v 1300 případech vedly 
mimosoudní cestou jednání týkající se patentů a patentových sporů v souvislosti s 
uvedením generických výrobků na trh. Podnět k naprosté většině sporů vyšel ze strany 
vývojových společností, které se nejčastěji dovolávaly svých primárních patentů, např. 
prostřednictvím varovných dopisů.  

Počet soudních sporů týkající se patentů mezi vývojovými a generickými společnostmi se 
mezi lety 2000 a 2007 zvýšil téměř čtyřikrát. Celkem bylo oznámeno téměř 700 případů 
soudních sporů mezi vývojovými a generickými společnostmi, které se týkaly 
prošetřovaných léčiv. Z tohoto počtu v 149 případech šlo o spory, ve kterých byly soudem 
vyneseny konečné rozsudky. Délka patentových soudních sporů se v různých členských 
státech značně lišila, přičemž průměrně činila 2,8 roku. 

Většinu soudních případů zahájily vývojové společnosti. Většinu případů, ve kterých byl 
vynesen konečný rozsudek (62 %), však vyhrály generické společnosti. Na rozdíl od 
mimosoudních sporů se vývojové společnosti odvolávaly zejména na sekundární patenty.  

Soudní spory týkající se stejného léčiva byly často zahájeny v mnoha různých členských 
státech v rámci celé EU. V 11 % oznámených případů, kdy byl vynesen konečný rozsudek, 
dva či více soudů různých členských států EU vydaly protichůdné konečné rozsudky v 
totožné věci platnosti nebo porušení stejného patentu. 

Vývojové společnosti požádaly v 225 případech o vydání předběžného soudního opatření, a 
ve 112 případech byly úspěšné. Průměrná délka trvání nařízených předběžných soudních 
opatření činila 18 měsíců.  

Celkové náklady na patentové soudní spory v EU, které byly oznámeny ve vztahu k 68 
léčivům v období 2000–2007, se odhadují na více než 420 milionů EUR. 

 

2.3. Námitky a stížnosti 

Sektorové šetření potvrzuje, že ukazatel četnosti námitek (tj. počet podaných námitek na 
100 udělených patentů) podaných u Evropského patentového úřadu (EPO), které byly 
kvalifikovány podle nejbližšího společného jmenovatele jako spadající do farmaceutické 
oblasti, je konsistentně vyšší než v oblasti organické chemie a všech ostatních oblastech 
(celkový průměr EPO). Na základě vzorku prošetřovaných léčiv lze tvrdit, že generické 
společnosti podávaly námitky téměř výhradně proti sekundárním patentům. Během období 
2000 až 2007 dosáhly úspěchu v přibližně 75 % konečných rozhodnutí Evropského 



 11

patentového úřadu (včetně stížnostních senátů), a to buď dosažením zrušení patentu nebo 
omezení jeho rozsahu.  

Ačkoli generické společnosti dosahují v námitkách podávaných proti sekundárním 
patentům vývojových společností velkých úspěchů, přibližně 80 % konečných rozhodnutí 
bylo vydáno po více než dvou letech. Délka řízení o námitkách (včetně stížnostních řízení) 
značným způsobem omezuje schopnost generických společností včas vyjasnit situaci 
patentů potenciálních generických výrobků. 

 

2.4. Dohody o řešení sporů a jiné dohody 
Předběžná zjištění šetření potvrzují, že vývojové společnosti a generické společnosti 
uzavírají v EU dohody o řešení sporů, aby vyřešily sporné patentové nároky, námitky nebo 
soudní spory. Od roku 2000 do června 2008 bylo uzavřeno více než 200 dohod o řešení 
sporů, které se týkaly asi 49 léčiv, z nichž 63 % patřilo mezi nejlépe prodávaná (best-
selling) léčiva, kterým zanikla exklusivita mezi lety 2000 a 2007. 

Při posuzování možností pro řešení patentových soudních sporů dohodou zajímá vývojové 
společnosti nejvíce stabilita jejich postavení, tj. pravděpodobnost výhry nebo prohry sporu, 
jakož i význam výrobku pro jejich celkové podnikatelské aktivity (obrat, tržní podíly, 
přítomnost jiných hráčů na trhu, atd.). Generické společnosti se více zabývají úsporami 
nákladů souvisejících se zdlouhavými  a složitými soudními řízeními, jakož i zbavením se 
nejistoty, která doprovází patentové soudní spory.  

Ve více než polovině uvedených dohod neuplatnily vývojové společnosti žádná omezení na 
vstup generických léčiv na trh. Přesto je ve 48 % dohod o řešení sporů týkajících se EU 
schopnost generických společností uvést své léčivo na trh omezena. Výrazná část dohod o 
řešení sporů obsahovala - kromě omezení -  převod hodnot z vývojové společnosti na 
generickou společnost, a to buď ve formě přímé platby nebo ve formě licence, dohody o 
distribuci nebo „vedlejší dohody“. K přímým platbám došlo ve více než 20 dohodách o 
řešení sporů, přičemž celková částka těchto přímých plateb poskytnutých vývojovými 
společnostmi generickým společnostem přesáhla 200 milionů EUR. 

Federální obchodní komise v USA podrobně zkoumala patentové dohody, které obsahovaly 
přímé platby ze strany vývojových společností generickým společnostem v kombinaci 
s omezením vstupu generické společnosti na trh s vlastním léčivem. 

V letech 2000 až 2007 uzavřely vývojové společnosti a generické společnosti velký počet 
dohod o prodeji/distribuci generických léčiv. Jedna třetina z těchto dohod se týkala 
původních léčiv, která stále těží z exklusivity. 

 

2.5. Další postupy ovlivňující uvedení generických léčiv na trh 
Předběžná zjištění šetření potvrzují, že ve značném počtu případů došlo k intervencím 
vývojových společností u vnitrostátních orgánů jiných, než jsou patentové úřady. Vývojové 
společnosti intervenovaly v případech, kdy generické společnosti požádaly o povolení 
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k uvedení na trh a stanovení cen/úhrad pro svá léčiva. Vývojové společnosti se ve svých 
intervencích odvolávaly na to, že generické výrobky jsou méně bezpečné, méně účinné 
a/nebo horší kvality. Argumentovaly také tím, že povolení k uvedení na trh a/nebo 
rozhodnutí o stanovení cen/úhrad by mohlo porušit jejich patentová práva, ačkoli úřady 
vydávající povolení k uvedení na trh nesmí k tomuto tvrzení přihlížet. Intervence 
vývojových společností se často zaměřovaly na několik výrobků s vysokým obratem. 

V případech, kdy záležitosti související s patenty vyústily v soudní spory, nároky 
vývojových společností byly potvrzeny pouze ve 2 % případů, což poukazuje na to, že 
výhrady proti generickým léčivům nemohly být opodstatněné. Vývojové společnosti byly 
také málo úspěšné v případech týkajících se práva na exklusivitu údajů. 

Intervence a soudní spory vývojových společností, které nepříznivě zasahují do správních 
řízení týkajících se generických léčiv, mohou vést ke zpožděnému uvedení generických 
léčiv na trh. Ve vztahu ke vzorku, který byl zkoumán podrobněji, se  ukazuje, že povolení k 
uvedení na trh byla vydána v průměru o čtyři měsíce později v případech, kdy došlo k  
intervencím. Vývojové společnosti jsou přesvědčeny, že v důsledku těchto  praktik získaly 
významné dodatečné zisky.  

Šetřením se předběžně zjistilo, že vývojové společnosti průměrně věnovaly 23 % svého 
obratu na marketingové a propagační aktivity pro své výrobky. V rámci svých obchodních 
strategií se vývojové společnosti neomezují pouze na propagaci svých vlastních léčiv u 
lékařů a jiných zdravotnických odborníků. Zjištění nasvědčují tomu, že existují také 
praktiky, jejichž účelem je zpochybnit kvalitu generických léčiv.  

Konečně zjištění také nasvědčují tomu, že se vývojové společnosti snaží ovlivňovat 
distribuční kanál (velkoobchodníky) a zdroje dodávek aktivních farmaceutických látek 
nezbytných pro výrobu dotčených léčiv.  

Novým trendem v distribuci léčiv je přímá distribuce do lékáren. V případě přímé 
distribuce do lékáren prodává farmaceutická společnost léčiva přímo lékárníkům. Podle 
některých zúčastněných stran by tento model mohl nakonec vést k menší hospodářské 
soutěži na úrovni velkoobchodníků a možná i ztížit vstup menších vývojových a 
generických společností na trh. 

 

2.6. Strategie pro životní cyklus následných výrobků 
Předběžná zjištění šetření poukazují na to, že v případě 40 % léčiv ze vzorku vybraného k 
podrobnějšímu prozkoumání, kterým zanikla exklusivita mezi lety 2000 a 2007, vývojové 
společnosti uvedly na trh  tzv. léčiva druhé generace/následná léčiva. V průměru došlo k 
uvedení na trh rok a pět měsíců předtím, než výrobku první generace zanikla exklusivita. V 
některých případech byl výrobek první generace stažen z trhu několik měsíců po uvedení 
léčiva druhé generace na trh. Téměř v 60 % soudních sporů týkajících se patentů mezi 
vývojovými a generickými společnostmi zkoumaných při šetření jde o léčiva, která byla 
předmětem přechodu z výrobků první generace na výrobky druhé generace. 
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Vývojové společnosti vynakládají intenzivní marketingové úsilí na úspěšné uvedení léku 
druhé generace na trh s cílem, aby co největší množství pacientů přešlo na nové léčivo 
dříve, než na trh vstoupí generická verze výrobku první generace. Pokud uspějí, 
pravděpodobnost, že generické společnosti budou schopny získat významný podíl na trhu 
výrazně klesá. Naopak pokud generické společnost vstoupí na trh před přechodem pacientů 
na nové léčivo, potýkají se vývojové společnosti s potížemi při přesvědčování lékařů, aby 
předepisovali jejich výrobek druhé generace a/nebo se získáním vysoké ceny za tento 
výrobek druhé generace.  

Uvedení výrobku druhé generace na trh je často pečlivě připraveno z hlediska patentové 
ochrany, aby bylo zajištěno, že léčivo první generace je adekvátně chráněno do doby, než 
dojde k jeho přechodu na léčivo druhé generace. Pro výrobek druhé generace je také 
nezbytné podat nové patentové přihlášky. Zatímco se všeobecně přijímá, že k inovacím 
často dochází postupně, patenty týkající se druhé generace výrobků jsou někdy kritizovány 
jako neopodstatněné jinými zúčastněnými stranami, které tvrdí, že takové patenty často 
přinášejí pouze okrajové (pokud vůbec nějaké) zlepšení nebo další prospěch pro pacienty. 

 

2.7. Kumulativní využívání  praktik proti generickým společnostem 
V mnoha případech používají vývojové společnosti dva nebo více nástrojů ze „sady" 
nástrojů souběžně a/nebo následně po sobě s cílem prodloužit životní cyklus svých léčiv. 
Mezi tyto nástroje patří zejména sekundární patenty, jednání o patentech a patentové spory, 
soudní spory, dohody o řešení sporů a intervence u různých orgánů. Některé vývojové 
společnosti se dokonce v souvislosti s některými léčivy uchýlily ke kumulativnímu použití 
všech těchto nástrojů. 

Rozsah, ve kterém jsou tyto nástroje používány, závisí na obchodní důležitosti léčiv. 
Sektorové šetření ukazuje, že více nástrojů k prodloužení životního cyklu se používá u 
nejlépe prodávaných léčiv (best-selling). 

Kombinované použití nástrojů k prodloužení životního cyklu může zvýšit pravděpodobnost 
zpožděného uvedení generických léčiv na trh; zpoždění z důvodu použití několika nástrojů 
může někdy být kumulativní. Obecněji řečeno, kombinované použití nástrojů k prodloužení 
životního cyklu léčiv může výrazně zvyšovat právní nejistotu k újmě vstupu generických 
léčiv na trh a může zatěžovat veřejný rozpočet na zdravotnictví, a konečně i spotřebitele 
značnými peněžními částkami. 

 

3. Hospodářská soutěž mezi vývojovými společnostmi - zásadní otázky 
 
3.1. Patentové strategie 

Předběžná zjištění šetření ukazují, že vývojové společnosti provádějí tzv. „obranné 
patentové strategie“. Patenty spadající do této kategorie byly použity hlavně k tomu, aby 
blokovaly vývoj nových konkurenčních léčiv. Sektorové šetření také dokládá, že v 
takových případech vývojové společnosti nepožadují tyto patenty s úmyslem uvedení 
nového/ zdokonaleného léčiva na trh.  
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Obranná patentová ochrana může sloužit dvěma účelům. Za prvé vytváří vynutitelné právo, 
které může zabránit konkurenci vyvíjet předmět daného patentu. Za druhé, jakmile je 
patentová přihláška zveřejněna, stane se součástí stavu techniky (prior art). Tím se vývoj 
zveřejněného vynálezu  může  stát obchodně nezajímavým pro jiné společnosti, protože by 
nemohly získat patentovou ochranu pro jejich vývoj. Některé společnosti rovněž uvedly, že  
se zapojují do patentových aktivit, aby získaly možnost udělovat licence. 

Vývojové společnosti také uváděly, že dílčí patentové přihlášky nepříznivě zasahují do 
jejich projektů výzkumu a vývoje, které pokud jsou schváleny, jsou v řadě případů 
napadány v námitkovém řízení.  

3.2. Aktivity stran související s patenty a soudní spory  
Šetření  celkově ukazuje na nejméně 1 100 případů,  ve kterých by se patenty vývojových 
společností, týkající se některého léčiva v prošetřovaném vzorku, mohly překrývat s 
programem výzkumu a vývoje a/nebo patenty jiných vývojových společností na jejich 
léčiva. Toto překrývání vytváří značný prostor pro blokování výzkumných aktivit 
vývojových společností, což poškozuje inovativní procesy v odvětví.   

V mnoha případech bylo snahou vývojových společností vyřešit možné spory dohodou, 
např. prostřednictvím udělení licence. Nicméně přibližně v 20 % případech, kdy společnosti 
požádaly o udělení licence, vlastník patentu jim odmítl tuto udělit.  

Šetřením se zjistilo, že se vývojové společnosti účastnily soudních sporů s jinými 
vývojovými společnostmi. V souvislosti s prošetřovaným vzorkem společnosti oznámily, 
za období od roku 2000 do roku 2007, celkem 66 patentových soudních sporů, které se 
týkaly 18 různých léčiv. Soudní spory zahajovali držitelé patentů a vývojové společnosti 
údajně porušující patent ve stejném poměru. V 64 % případů byly soudní spory skončeny 
uzavřením dohod. Počet případů, u kterých byl uveden konečný rozsudek, byl poměrně 
nízký (13 ze 66 případů). Držitelé patentů prohráli většinu případů (77 %), ve kterých byl 
vynesen konečný rozsudek. 

 

3.3.  Námitky a stížnosti 

Ve vztahu k prošetřovanému vzorku léčiv vývojové společnosti v letech 2000 až 2007 
podávaly zejména vzájemné námitky týkající se sekundárních patentů jiných vývojových 
společností. 

Vývojové společnosti, které podávaly námitky proti patentům jiných vývojových 
společností, byly velmi úspěšné. V tomto období zvítězily v přibližně 89 % konečných 
rozhodnutí vydaných Evropským patentovým úřadem (včetně stížnostních senátů). 

 

3.4. Dohody o řešení sporů a jiné dohody 
Šetření potvrdilo, že vývojové společnosti uzavíraly dohody o řešení sporů s jinými 
vývojovými společnostmi v EU, aby vyřešily sporné patentové nároky, námitky nebo 
soudní spory. V období 2000–2007 bylo oznámeno asi 27 dohod o řešení sporů 
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v souvislosti s prošetřovaným vzorkem. Přibližně 67 % těchto dohod o řešení sporů se 
zabývalo licenčními ujednáními (včetně křížových licencí).  

Předběžná zjištění šetření také ukazují, že vedle dohod o řešení sporů vývojové společnosti 
uzavřely mnoho jiných dohod mezi sebou navzájem. Celkově bylo během sektorového 
šetření oznámeno asi 1 450 dohod uzavřených mezi vývojovými společnostmi. V případě  
některých léčiv byly oznámeny dohody velmi rozmanitého druhu, přičemž většina z nich se 
týkala spíše fáze obchodního využití než fáze výzkumu a vývoje. 

 

D. Připomínky k předpisovému rámci 
Zúčastněné strany poskytly značný počet připomínek k předpisovému rámci, které považují 
za rozhodující pro farmaceutické odvětví. Zpráva tyto připomínky shrnuje, avšak v této 
etapě nepřijímá žádné rozhodné závěry. 

 

1. Patenty 
Ve svých podáních jak vývojové společnosti, tak generické společnosti podporují vytvoření 
jednotného patentu Společenství, který by změnil současný nákladný a obtížný 
centralizovaný systém patentových přihlášek vedoucí ke vzniku souboru národních patentů. 
Podporují také vytvoření jednotného a specializovaného patentového soudnictví v Evropě, 
které by nahradilo roztříštěný a nákladný systém projednávání patentových sporů na 
národních úrovních. 

Vysoký počet generických společností - a v určitém rozsahu také vývojových společností - 
vyzývá Evropský patentový úřad, aby zajistil udělování patentů vysoké kvality a účinně 
čelil patentovým strategiím, které mohou vést ke zbytečným zpožděním.  

Z šetření vyplývá, že výrazného snížení nákladů a zlepšení účinnosti by bylo možno 
dosáhnout vytvořením patentu Společenství a jednotného patentového soudnictví (např. 
zamezením vysokému počtu v zásadě souběžných soudních řízení, odlišným výsledkům 
případů a nákladům spojeným s mnohonásobnými národními patenty a národními 
patentovými soudními spory). 

 

2. Povolení k uvedení na trh  
Společnosti, průmyslová sdružení a  úřady uvedly, že při udělování povolení k uvedení na 
trh čelí těžkostem, které mohou vést k překážkám/zpožděním a administrativní zátěži. 
Těžkosti postihující všechny společnosti údajně vznikly z důvodu neodpovídajících 
prostředků v určitých úřadech. Překážky pro generické společnosti vznikaly údajně 
především z důvodu nesrovnalostí v hodnotících kritériích a skutečností, že některé 
regulační orgány posuzují, zda generický výrobek může porušit patenty vývojových 
společností (patentové propojení), a také z důvodu možnosti odhalení informací 
konkurenci. Patentové propojení je podle nařízení (ES) č. 726/2004 a směrnice (ES) č. 
2001/83 považováno za nezákonné. 
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Zejména některé vývojové společnosti by podpořily další mezinárodní harmonizaci řízení o 
udělování povolení k uvedení na trh. V současnosti existují značné rozdíly mezi 
americkými a evropskými trhy, např. pokud jde o pediatrické klinické zkoušky, které vedou 
k dalším nákladům a zpožděním.  Pokud jde o tuto problematiku už jsou vyvíjeny snahy k 
jejímu řešení. 

 

3. Ceny a úhrady  
Vývojové společnosti si stěžovaly zejména na zpoždění a nejistotu, které vznikají z důvodu 
vnitrostátních postupů stanovování cen a úhrad. Tvrdily, že se tímto zkracuje doba během 
níž mají právo exklusivity a následně snižuje jejich očekávaný výnos. Vývojové společnosti 
přičítaly zpoždění a nejistotu mimo jiné roztříštěnosti vnitrostátních rozhodovacích 
postupů, rostoucímu užívání posuzování zdravotních technologií a rozšířenému použití 
přeshraničních referenčních systémů stanovování cen (cross-border reference pricing 
systems).  

Zpoždění jsou také hlavní stížností generických společností. Tvrdí, že zpoždění nevznikají 
nejen v důsledku rozhodovacích postupů, ale také často z dodatečných požadavků ve 
vztahu k stanovování cen a úhrad za generická léčiva, např. informace o  patentové situaci 
nebo informace týkající se úplné shody mezi původním a generickým výrobkem. Zdá se, že 
tyto dodatečné požadavky znamenají pro vývojové společnosti příležitost pro intervence a 
tudíž prodloužení skutečné doby exklusivity svého výrobku.  

Konečně vývojové společnosti vyjádřily pochybnosti o určitých postupech kontroly výdajů, 
zejména o stanovování referenčních cen pro léčiva se stejnými terapeutickými účinky 
(reference pricing) (a zahrnutí patentovaných výrobků). Generické společnosti by naopak 
podpořily širší využívání tohoto postupu, jelikož může usnadnit uvedení generických 
výrobků na trh. 

 

E. Zahájení veřejné konzultace 
GŘ pro hospodářskou soutěž žádá zúčastněné strany o názory a připomínky k předběžným 
zjištěním sektorového šetření uvedeným v předběžné zprávě. Všechny zúčastněné strany se 
vyzývají, aby své připomínky k této zprávě podaly nejpozději do 31. ledna 2009. Veškeré 
připomínky by měly být zaslány na následující e-mailovou adresu: COMP-SECTOR-
PHARMA@ec.europa.eu. 

Zveřejnění závěrečné zprávy o sektorovém šetření se očekává na jaře 2009. 
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