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ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

PROSAZOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE  
VE FARMACEUTICKÉM ODVĚTVÍ (2009–2017) 

 
Společné úsilí evropských orgánů pro hospodářskou soutěž  

o zajištění cenově dostupných a inovativních léčiv 

SHRNUTÍ 

Po šetření, které Evropská komise uskutečnila ve farmaceutickém odvětví v roce 2009, 
představuje prosazování práva hospodářské soutěže a monitoring trhu v této oblasti 
zásadní prioritu v celé EU. Tato zpráva podává přehled o tom, jak Komise a vnitrostátní 
orgány pro hospodářskou soutěž 28 členských států (dále jen „evropské orgány pro 
hospodářskou soutěž“) prosazovaly ve farmaceutickém odvětví v letech 2009–2017 
antimonopolní pravidla a pravidla spojování podniků. Zpráva je reakcí na obavy Rady a 
Evropského parlamentu, že protisoutěžní praktiky farmaceutických společností mohou 
ohrozit přístup pacientů k cenově dostupným a inovativním základním léčivům. 

Evropské orgány pro hospodářskou soutěž úzce spolupracují, aby zajistily účinnou 
hospodářskou soutěž na farmaceutických trzích. Od roku 2009 tyto orgány společně 
přijaly vůči farmaceutickým společnostem 29 antimonopolních rozhodnutí. Tato 
rozhodnutí uložila sankce (s pokutami v celkové výši přesahující 1 miliardu EUR) nebo 
závazky k nápravě protisoutěžního chování. Ještě důležitější je, že některá z těchto 
rozhodnutí se týkala protisoutěžních praktik, které dříve nebyly v rámci právních 
předpisů EU o hospodářské soutěži řešeny. Tyto precedenty poskytují širší návod, jak 
mohou hospodářské subjekty ve farmaceutickém odvětví zajistit dodržování příslušných 
právních předpisů.  

V letech 2009–2017 šetřily evropské orgány pro hospodářskou soutěž více než 100 
dalších případů, přičemž více než 20 případů možných porušení antimonopolních 
pravidel se v současnosti prošetřuje. S cílem zajistit, aby se farmaceutické trhy v 
důsledku spojování podniků příliš nezkoncentrovaly, Komise přezkoumala více než 
80 transakcí. V 19 případech fúzí byly zjištěny skutečnosti vzbuzující obavy z narušení 
hospodářské soutěže a Komise tyto fúze schválila teprve poté, co dotyčné společnosti 
nabídly, že v reakci na tyto obavy přijmou příslušná opatření a transakci upraví. 

Ve farmaceutickém odvětví je nezbytná důsledná kontrola dodržování pravidel 
hospodářské soutěže a nahlášené případy porušení antimonopolních pravidel a pravidel 
spojování podniků poskytují celou řadu příkladů toho, jak prosazování práva 
hospodářské soutěže konkrétně pomáhá ochránit přístup pacientů k cenově dostupným a 
inovativním léčivům.  

Přístup k levnějším léčivům 

Vysoké ceny léčiv představují vysokou zátěž pro systémy zdravotní péče jednotlivých 
zemí, kde léčiva již dnes představují značnou část výdajů.  
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Účinná hospodářská soutěž ze strany generik a v poslední době i tzv. biosimilarů (neboli 
biologicky podobných léčivých přípravků) je obvykle důležitým zdrojem cenové 
konkurence na farmaceutických trzích a výrazně snižuje ceny (v případě generik 
průměrně o 50 %). Nejenže jsou díky tomu starší způsoby léčby mnohem dostupnější, ale 
také to umožňuje některé ze souvisejících úspor přesměrovat na novější, inovativní 
léčiva. Aby zmírnili dopad vstupu generik na trh, který výrazně snižuje výnosy plynoucí 
z komerčně úspěšných léčiv, výrobci originálních léčivých přípravků často uplatňují 
strategie, jež jim umožňují prodloužit komerční životnost jejich starších léčiv. Některé z 
těchto strategií a dalších praktik, jež mohou nepříznivě ovlivňovat cenovou konkurenci, 
se staly předmětem šetření zaměřeného na dodržování pravidel hospodářské soutěže. 

Evropské orgány pro hospodářskou soutěž důsledně vyšetřily a sankcionovaly praktiky, 
které vedou k vyšším cenám. V řadě rozhodnutí, která vycházejí z odvětvového šetření 
Komise z roku 2009, se orgány zaměřily na chování, které omezuje vstup generik na trh 
nebo jejich rozšíření na trhu. Přelomová rozhodnutí přijaly jak Komise (případy 
Lundbeck, Fentanyl a Servier), tak i orgán Spojeného království (případ Paroxetin) proti 
ujednáním o úplatě za pozdržení vstupu na trh. V rámci takových ujednání zavedený 
výrobce originálního léčivého přípravku zaplatí výrobci generika za to, že ten se vzdá 
svého plánovaného vstupu na trh nebo jej odloží. Výrobce generika tak „dostane svůj díl 
dortu [patřícího výrobci originálního léčivého přípravku]“ vyplývající z uměle 
udržovaných vysokých cen (jak to jedna z vyšetřovaných společností vysvětlovala ve 
svém interním dokumentu nalezeném Komisí).  

Francouzský orgán pro hospodářskou soutěž jako první vydal několik rozhodnutí, jež 
zakazují znevažující praktiky uplatňované zavedenými výrobci originálních léčivých 
přípravků s cílem omezit uplatnění nových generických přípravků na trhu. Jiné orgány 
sankcionovaly zavedené výrobce originálních léčivých přípravků, kteří zneužívali 
regulační postupy k tomu, aby udrželi generika mimo trh.  

Kromě toho proběhlo v nedávné době několik šetření tvorby cen určitých léčiv, jejichž 
platnost patentové ochrany již skončila (v jednom případě cena vzrostla až na 2 000 %), a 
několik orgánů zjistilo, že takové cenové praktiky jsou nespravedlivé a nekorektní, 
konkrétně v Itálii (v případu Aspen), ve Spojeném království (v případu Pfizer/Flynn) a v 
Dánsku (v případu CD Pharma). Orgány pro hospodářskou soutěž navíc stíhaly více 
klasických forem nesprávného chování, jako jsou dohody o ovlivnění nabídek ve 
výběrových řízeních nebo strategie, které mají zamezit přístupu konkurentů ke klíčovým 
vstupům nebo k zákazníkům. 

Vyšší ceny mohou také vyplynout z fúzí farmaceutických společností, kdy dojde k 
posílení vlivu sloučené společnosti na tvorbu cen. Komise zasáhla v případě řady fúzí, 
které mohly vést ke zvyšování cen, zejména u generických přípravků (např. v případu 
Teva/Allergan) nebo biosimilárních přípravků (např. v případu Pfizer/Hospira). Komise 
tyto transakce povolila teprve poté, co se dotyčné společnosti zavázaly, že části svých 
podniků odprodají vhodným kupcům, aby se zachovala stávající míra cenové 
konkurence. 

Přístup k inovativním léčivům  

Inovace jsou ve farmaceutickém odvětví rozhodující, přičemž farmaceutické společnosti 
patří k firmám, které nejvíce investují do výzkumu a vývoje. Účastníci trhu se však 
někdy mohou chovat způsobem, který má nepříznivé dopady na motivaci k inovacím 
(patentování, zásahy u příslušných orgánů, získávání konkurenčních technologií apod.). 
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Přitom může z jejich strany docházet k porušování právních předpisů o hospodářské 
soutěži. 

V oblasti kontroly spojování podniků Komise zabránila transakcím, které by v oblasti 
výzkumu a vývoje mohly ohrozit snahy o uvedení nových léčiv na trh nebo o 
prodloužení terapeutického využití stávajících léčiv. S cílem chránit hospodářskou soutěž 
v oblasti inovací Komise zasáhla v řadě případů, kdy například hrozilo zmaření 
plánovaných projektů pokročilého výzkumu a vývoje život zachraňujících léků proti 
rakovině (Novartis / GlaxoSmithKline Oncology) nebo již rozpracovaných projektů 
pokročilého výzkumu a vývoje přípravků k léčbě nespavosti, které se nacházely v 
počátečním stadiu vývoje (Johnson & Johnson / Actelion). V případu Pfizer/Hospira se 
Komise obávala, že by fúze vedla k zastavení jednoho ze dvou souběžných projektů 
vývoje konkurenčních biosimilarů. Komise všechny tyto transakce povolila, avšak pouze 
poté, co dotyčné společnosti nabídly, že přistoupí k nápravným krokům, jež zajistí, že 
rozpracované projekty nebudou ukončeny, a našly nový hospodářský subjekt, který bude 
v těchto projektech pokračovat. 

Pravidla hospodářské soutěže uznávají, že společnosti mohou spolupracovat za účelem 
podpory inovací. Společnosti se však někdy snaží zmařit inovační úsilí svých konkurentů 
nebo zmírnit konkurenční tlaky, které je nutí investovat do inovací. Například opatření 
proti nezákonným pokusům dosáhnout pozdržení vstupu generik na trh pomáhají účinně 
dosáhnout ukončení exkluzivity dotyčného inovátora na trhu, a tím podněcují výrobce 
originálních léčivých přípravků k dalším inovacím. Kromě ochrany inovací vede 
prosazování antimonopolních opatření rovněž ke zlepšení možností volby pro pacienty, a 
to tím, že zasahuje proti různým vylučujícím praktikám, jako je systém slev, který má 
konkurentům zabránit v úspěšné účasti ve výběrových řízeních na dodavatele léčiv pro 
nemocnice, nebo šíření zavádějících informací o bezpečnosti určitého léčiva při jeho 
použití k léčbě obtíží, které nejsou uvedeny v registraci (použití mimo rozsah rozhodnutí 
o registraci). 

Prostor pro další opatření k prosazování práva 

Příklady případů uvedené v této zprávě ukazují, že prosazování práva hospodářské 
soutěže může být v rámci svého mandátu a poslání velmi účinné, a to pro účely 
vyšetřování případů protisoutěžních dohod, zneužívání dominantního postavení velkými 
firmami a spojování podniků. Existují však limity toho, čeho lze prostřednictvím 
právních předpisů o hospodářské soutěži dosáhnout, a je zapotřebí neustálého úsilí všech 
zúčastněných stran, aby bylo možno splnit společenský úkol, kterým je zajištění 
udržitelného přístupu k cenově dostupným a inovativním léčivům. 

Dosavadní historie prosazování práva poskytuje orgánům pro hospodářskou soutěž 
pevný základ, na němž mohou stavět a podle něhož mohou zaměřit své úsilí o 
prosazování práva. Účinné prosazování pravidel EU upravujících hospodářskou soutěž 
ve farmaceutickém odvětví zůstává vysoce důležitým tématem a orgány pro 
hospodářskou soutěž budou i nadále monitorovat a proaktivně vyšetřovat potenciálně 
protisoutěžní situace.  


