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Regulace a politika hospodářské soutěže

▪ (Ekonomická) regulace a politika hospodářské soutěže jako 2 nezávislé 

nástroje hospodářské politiky.

➢ Soutěžní právo se snaží posílit fungování trhů zákazem vybraných forem 

protisoutěžního chování.

➢ Ekonomická regulace omezuje chování soutěžitelů s cílem řešit tržní selhání.

▪ Dopady regulace:

➢ Potenciální potlačení hospodářské soutěže (např. zvýšením překážek vstupu na 

trh). 

➢ Podpora hospodářské soutěže (např. stanovením právního a ekonomického rámce 

pro hospodářskou soutěž).

▪ Regulace může potlačovat dosažení soutěžních cílů, pokud slouží k dosažení 

jiných (neekonomických) cílů, tj. v případě, že není zavedena v důsledku 

neefektivně fungujícího trhu.



Regulace a politika hospodářské soutěže

Regulace a soutěžní právo:

▪ Působnost:

➢ Soutěžní právo se zpravidla uplatňuje na všech trzích, jejichž struktura a přirozené 

charakteristiky podporují účinnou hospodářskou soutěž.

➢ Regulace je obvykle specifická pro odvětví, kde účinná hospodářská soutěž není 

možná. 

➢ Regulace však může být i celoplošná a stanovovat povinnosti subjektům v rámci 

celého hospodářství a podporovat tak hospodářskou soutěž.

▪ Načasování: 

➢ Soutěžní právo se proti protisoutěžnímu chování uplatňuje ex post a příležitostně.

➢ Regulace je obvykle uplatňována ex ante a průběžně, čímž se vytváří strukturální 

rámec pro řešení tržních selhání.



Regulace a politika hospodářské soutěže

Regulace a soutěžní právo:

▪ Metody:

➢ Úkolem soutěžních úřadů je prosazovat zákazy platné v celé ekonomice, cílem je 

odradit soutěžitele od narušování hospodářské soutěže.

➢ Regulace je zaváděna tam, kde jsou trhy ze své podstaty nedokonalé a tržní 

mechanismy je potřeba nahradit přímou kontrolou.

▪ Flexibilita:

➢ Soutěžní právo se zpravidla uplatňuje individuálně na konkrétní případy, zatímco 

regulační nařízení není vázáno na konkrétní případ → regulace je obvykle méně 

flexibilní než soutěžní právo.

➢ Soutěžní právo čelí omezením při řešení problémů mimo svou zákonnou působnost, 

zatímco regulačním orgánům lze stanovit soubor povinností dosažitelných 

prostřednictvím sekundárních právních předpisů.



Regulace a politika hospodářské soutěže

Regulace a soutěžní právo:

▪ Typ ukládaných povinností:

➢ Soutěžní právo zpravidla ukládá soutěžitelům negativní nebo reaktivní povinnosti; 

jinak ponecháno působení tržního mechanismu.

➢ Regulace obvykle ukládá soutěžitelům pozitivní nebo proaktivní povinnosti vztahující 

se k určitému jednání; může i zcela překračovat tržní mechanismy.

▪ Povaha porušení předpisů:

➢ Většina porušení právních předpisů je vnímána jako morálně špatná; je však 

sporné, zda i ta nejzávažnější porušení hospodářské soutěže jsou morálně 

zavrženíhodná.



Soutěž a regulace ve farmacii

▪ Soutěž nutí podniky nabízet kvalitnější zboží a služby za nižší ceny.

▪ Ve farmaceutickém průmyslu konkurence motivuje podniky k výrobě nových a 

lepších léčiv, příp. stimuluje podniky vyrábějící generické léky k nabídce 

levnějších alternativ.

▪ Většina zemí ve snaze zajistit přístup k cenově dostupných lékům 

upřednostňuje regulaci před soutěžní politikou.

▪ Regulace farmaceutických trhů jako odpověď na tržní selhání v oblasti 

poskytování zdravotní péče (zejména asymetrické informace, nepříznivý výběr 

či morální hazard).

▪ Regulace všech aspektů životního cyklu léčiva (patentové přihlášky, schválení 

uvedení na trh, vypršení platnosti patentu, konkurence na trhu aj.).



Regulace ve farmacii

▪ Oblasti regulace:

➢ Cenová regulace

• Např. externí/interní referenční ceny, věcné usměrňování cen, maximální ceny aj.

➢ Úhradová politika 

• Např. HTA analýza, pozitivní seznam aj.

➢ Vstup na trh

• Např. registrace/schvalování aj.

➢ Výdajové kontroly

• Např. slevy, vrácení peněz, zmrazení/snížení cen, veřejná výběrová řízení aj.

➢ Patentová ochrana

• Ochrana investic do výzkumu a vývoje 

• Problémy spojené s vypršením platnosti patentu



Regulace ve farmacii

▪ Opatření zaměřená na:

➢ Pacienty

• Např. informační/vzdělávací kampaně, spoluúčast aj.

➢ Distributory a lékárníky

• Např. generická substituce, uplatňování přirážek k ceně léčiv aj.

➢ Lékaře

• Např. sledování chování při předepisování, klinické postupy/pokyny pro předepisování, 

zastropování rozpočtů, kvóty, finanční pobídky, vzdělávání/informování aj.



Důsledky regulace ve farmacii

▪ Výhody:

➢ Stabilizace cen/nižší ceny některých léčiv; snížení výdajů z veřejného pojištění   

➢ Bezpečnost/účinnost léčiv

➢ Dostupnost léčiv

▪ Nevýhody/rizika:

➢ Prohloubení problémů s prosazováním hospodářské soutěže v soukromém sektoru 

➢ Nižší ziskovost firem: 

• Snížení výdajů na výzkum a vývoj

• Méně pracovních míst ve výzkumu a vývoji

• Méně nových léků nabízených firmami

• Méně inovací v oblasti špičkových technologií

➢ Dostupnost léčiv



Sektorové šetření ve farmacii

▪ Jedná se o standardní nástroj využívaný (soutěžními úřady) pro plošné šetření 

soutěžních podmínek ve vybraných odvětvích.

▪ ÚOHS šetření zpravidla zahajuje v okamžiku, domnívá-li se, že:

➢ Trh je disfunkční a k tomuto stavu by mohla přispívat porušení norem soutěžního 

práva.

➢ Nemá jasnou indicii ohledně konkrétního protisoutěžního jednání.

▪ Cílem je zmapovat podmínky ve vybraném odvětví; jde zejména o:

➢ Zjištění stavu hospodářské soutěže na daných trzích

➢ Identifikaci tržních subjektů a distribučních kanálů

➢ Získání informací o způsobu cenotvorby

➢ Specifikaci rolí vybraných subjektů apod.



Sektorové šetření ve farmacii

▪ ÚOHS zasílá soutěžitelům písemné žádosti o poskytnutí informací a podkladů.

▪ Úřadem oslovení soutěžitelé:

➢ Státní orgány – MZČR, SÚKL

➢ Profesní sdružení – ČLK, ČLnK, GML

➢ Sdružení výrobců léčiv – AIFP, ČAFF

➢ Sdružení distributorů – AVEL, UDL, AEDL

➢ Sdružení lékáren – APLS 

➢ Distributoři

➢ Držitelé rozhodnutí o registraci léčiv (výrobci či jejich zástupci)

➢ Lékárny, resp. lékárenské sítě

➢ Nemocnice a ústavní lékárny

➢ Zdravotní pojišťovny

➢ Soutěžní orgány ostatních členských států EU a EK v rámci sítě ECN

▪ Na konci šetření bude vydána závěrečná zpráva obsahující doporučení ke 

zlepšení soutěžních podmínek.



Sektorové šetření v oblasti distribuce léčiv

▪ Důvodem pro zahájení šetření byl narůstající počet podnětů v dané oblasti. 

▪ Předmět šetření: 

➢ Trhy VO a MO distribuce humánních léčivých přípravků na území ČR se zaměřením 

na distribuci léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění a vydávaných na 

lékařský předpis.

➢ Zejména dynamicky se rozvíjející modely přímé distribuce, tj. direct-to-pharmacy

(DTP) a direct-to-hospital (DTH).

▪ Sledované období: 2018-2020.



Sektorové šetření v oblasti distribuce léčiv

▪ Hlavní cíle šetření:

➢ Zjistit stav hospodářské soutěže na šetřených trzích. 

➢ Zmapovat fungování trhu, identifikovat tržní subjekty a distribuční kanály, způsob 

cenotvorby, specifikovat roli zdravotních pojišťoven, popsat reexporty léčiv.

➢ V případě zjištění možného porušení soutěže zahájit šetření či při závažném 

podezření správní řízení, identifkovat disfunkce trhu, zformulovat případná 

doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) a 

pro posílení soutěže na šetřených trzích.

▪ Délka šetření: 24 měsíců (2021 – 2022) 

▪ Zveřejnění závěrečné zprávy: konec roku 2022



Sektorové šetření v oblasti distribuce léčiv

▪ Některá předběžná doporučení:

➢ Větší transparentnost trhu (dostupnost relevantních dat)

➢ Předepisování/poptávání léčivé/účinné látky místo konkrétního léčiva

• Tlak na využití generických a biosimilárních léčiv

• Opodstatnění v případě veřejných zakázek

➢ Podpora on-line prodejů hrazených léčiv a léčiv na předpis

➢ Podpora menších lékáren poskytováním doplňkových služeb

➢ Větší zohlednění skutečných nákladů a přiměřeného zisku při stanovení ceny léčiv a 

úhrad ze zdravotního pojištění

• Očekává se pozitivní vliv na zlepšení dostupnosti léčiv, příp. na náklady systému veřejného 

zdravotního pojištění

➢ Zajištění souladu s nařízením Komise (EU) č. 2022/720

• Oblast distribučních smluv

➢ Zastropování distribuční přirážky u hrazených léčiv v rámci distribučního řetězce

➢ Zavedení emergentního systému a vytvoření podmínek jeho fungování
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Děkuji za Vaši pozornost.


