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Nedostupnost léčivých přípravků

• Definice nedostupnosti léčivých přípravků podle 
De Weerdt & Simoens (2015) je popsána jako 
čtyři možné situace nedostupnosti:

– dodávky nejsou schopny pokrýt požadavky 

– dodávky jsou přerušeny

– léčivé přípravky nemohou být doručeny

– léčivé přípravky nejsou k dispozici pacientům

Zdroj: The Economist , 2017



Nedostupnost léčivých přípravků

• Příčiny nedostupnosti léčivých přípravků jsou 
multifaktoriální

– ekonomické

– výrobní

– distribuční

Zdroj: The Economist , 2017



Nedostupnost léčivých přípravků

• Ekonomické:

– price/volume ratio in a market
• low volumes

• low prices

– pricing mechanisms
• reference pricing

• tendering/procurement

• payback policies

– parallel trade

Zdroj: The Economist , 2017



Nedostupnost léčivých přípravků

Zdroj: The Economist , 2018



Nedostupnost léčivých přípravků

• Výrobní:

– nízký počet výrobních závodů

– „Just-in-time supply chain“
• short lead time

– API – zdroje a regulace

– GMP

– přírodní katastrofy a nehody

Zdroj: The Economist , 2017
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Nedostupnost léčivých přípravků

• Výrobní:
– kvalita: výrobní problémy 37%

– kvalita: zpoždění/kapacita 27%

– suroviny 27%

– zvýšená poptávka 5%

– přerušení výroby 2%

– ztráta výrobního místa 2%

Zdroj: FDA report 2016



Opatření k zajištění dostupnosti léčivých přípravků



Regulační opatření státních autorit

• Zákaz vývozu vybraných léčivých 
přípravků - Bulharsko

• Omezení vývozu léčivých přípravků –
Maďarsko, Polsko, Slovensko, Řecko

• Oznamovací povinnost vývozu léčivých 
přípravků - Rumunsko



Evropská komise

• dne 17. května 2018 rozhodla evropská komise o 
ukončení řízení ve věci nesplnění povinností v 
oblasti paralelního obchodu s léčivými přípravky 
s Polskem, Rumunskem a Slovenskem

• současně uzavřela všechny související stížnosti 
na tyto země

• konstatovala, že „členské státy mohou v určitých 
případech omezit paralelní dovoz a vývoz. Tato 
opatření však musí být odůvodněná, přiměřená 
a musí adekvátně sloužit k zajištění veřejného 
zájmu  

Zdroj: EU, 2018



Bulharsko



Bulharsko

• V lednu 2014 publikovala bulharská vláda návrh 
dodatku „zákona o léčivech“, ve kterém 
představila legislativní mechanismus limitace 
vývozu léčivých přípravků

• Asociace vývozců podala stížnost k evropské 
komisi, Evropská komise upozornila Bulharsko na 
možné porušení evropské legislativy

• 30. ledna 2014 bulharský prezident vetoval 
„dodatek“

Zdroj: BGA, 2015



Bulharsko

• Následně však bulharský parlament souhlasil s 
předmětným „dodatkem“, který vstoupil v 
platnost od března 2014

• 29. ledna 2015 Ústavní soud konstatoval, že 
princip regulace exportu je v rozporu s principy 
rovného zacházení a přiměřenosti

• Seznam „rizikových“ přípravků s jejich sledování 
z pohledu dostupnosti pro pacienty

Zdroj: BGA, 2015



Bulharsko

• V průběhu roku 2017 bylo 59% léčivých 
přípravků dovozených do Bulharska ze zemí 
Evropské unie exportováno zpět v rámci 
paralelního obchodu

• 2/3 exportujících společností nehlásí své aktivity, 
91 společnosti uvedlo, že exportují a pouze 33 
notifikací bylo předloženo

• Vůči žádné společnosti nebyla uplatněna sankce 
(50 – 200.000,- BGN)

Zdroj: BGA, 2015



Bulharsko

• 13.prosince 2017 bulharská vláda přijala zásadní 
opatření k zajištění dostupnosti léčivých 
přípravků na bulharském trhu

– zavedení elektronického monitorovacího 
sytému pohybu léčivých přípravků
• přechod hranice

• distribuce

• lékárny 

Zdroj: BNT, 2017



Bulharsko

– sankce
• lékárna  - 10.000 BGN /20.000 BGN

• distributor – 25.000 BGN/ztráta licence

• zavedení 2 pozitivních listů léčivých přípravků
– léčivé přípravky, které nelze dočasně exportovat

– seznam léčivých přípravků, které byly vyvezeny z 
Bulharska (3 měsíce)

Zdroj: BNT, 2017



Bulharsko

• 1 512 léčivých přípravků bylo deregistrováno v 
letech 2014 – 2017

• v průběhu 2018 bylo zaznamená 350 chybějících 
léčivých přípravků, z toho u 2/3 bylo dočasné či 
trvale přerušení dodávek na bulharský trh

Zdroj: BAMPTD, 2019



Rumunsko



Rumunsko

• V dubnu 2013 rumunská vláda uveřejnila 
seznam 22 molekul, které nebylo možné 
exportovat 

• 13. dubna 2013 byla zavedena povinnost 
měsíčních hlášení distributorů, dovozců a 
výrobců směrem k ANMDM (National Agency for
Medicines and Medical Devices)

• 5. listopadu 2013 byl publikován „revidovaný“ 
dodatek, který ukládal další povinnosti lékárnám 
a držitelům registrace



Rumunsko

• V prosinci 2015 byl tento „seznam léčivých 
přípravků“ zrušen

• Ministerstvo zdraví upozornilo distributory na 
povinnost zajistit dostupnost léčivých přípravků 
pro pacienty

• Začátkem roku 2016 byl poprvé zveřejněn 
„Seznam exportovaných léčivých přípravků“, 
včetně jejich množství



Rumunsko

• V říjnu 2016 navrhlo Ministerstvo zdraví novou 
povinnost „denní hlášení o prodeji léčivých 
přípravků na území Rumunska a mimo území 
Rumunska“

• 19. dubna 2017 schválil Parlament novelu 
zákona, ve které povolil lékárnám a lékárenským 
řetězcům „fungovat“ jako distributor



Rumunsko

• Dne 1. června 2016 zahájeno zveřejňování 
léčivých přípravků, u kterých došlo k přerušení 
dodávek na rumunský trh
– 620 kódu léčivých přípravků

Zdroj: ANMDM, 2019



Rumunsko

• Dne 21. března 2017 zahájeno zveřejňování 
léčivých přípravků, které byly vyvezeny mimo 
Rumunsko
– 2017 3 427 stránek A4

– 2018 3 522 stránek A4

– 2019 305 stránek A4

Zdroj: ANMDM, 2019



Slovensko



Slovensko

• V říjnu 2016 schválili poslanci Národní rady 
Slovenské republiky zásadní novelu zákona o 
léčivech

• Novela povoluje vývoz léčivých přípravků 
zařazených do Seznamu kategorizovaných 
léčiv pouze
– držiteli povolení na výrobu léčiv, který vyvážený léčivý 

přípravek vyrobil

– držiteli rozhodnutí o registraci předmětného léčivého 
přípravku

– držiteli povolení na distribuci léčivých přípravku, 
kterého písemně zmocnil držitel registrace



Slovensko

• Dále Novela zavedla informační systém pro 
mimořádné objednávání léčivých přípravků 
(ISMOL)
– jedná se v podstatě o DTP model určený pro případ, 

kdy není možné zajistit dodání kategorizovaného 
humánního léčivého přípravku od distributora (tzv. 
emergentní systém)

• Zákon držiteli rozhodnutí o registraci ukládá 
povinnost dodat objednaný léčivý přípravek při 
použití emergentního systému do 24 hodin od 
přijetí objednávky distributorovi, pokud jej 
pověří dodáním. Distributor je pak povinen 
tento léčivý přípravek dodat do 48 hodin od 
uskutečnění objednávky



Slovensko

• Pokud má distributor vůči lékárně pohledávky za 
dodané léčivé přípravky po uplynutí 
dvojnásobku smluvně dohodnuté lhůty 
splatnosti, musí léčivý přípravek objednaný 
emergentního dodat, pokud lékárna uhradí jeho 
cenu nejpozději při jeho převzetí

• Lékárna musí převzít léčivý přípravek objednaný 
přes emergentní systém do 48 hodin od 
objednání a vydat jej pacientovi



Slovensko

• Držitel rozhodnutí o registraci kategorizovaného 
léčivého přípravku je povinen zajistit vytvoření a 
provozování informačních systému pro 
mimořádné objednávání, tento systém musí 
poskytovat přehled
– do které lékárny byl léčivý přípravek dodán

– který distributor jej dodal

Zdroj: MZ SK, 2019



Slovensko

Zdroj: MZ SK, 2018



Slovensko

Zdroj: MZ SK, 2018



Polsko



Polsko

• V roce 2015 vstoupila v platnost Novela zákona, 
umožňující monitorování distribuce léčivých 
přípravků
– všechny články distribučního řetězce mají povinnost 

informovat o výši zásob léčivých přípravků

– distributoři mají povinnost informovat „General 
Pharmaceutical Inspector (GIF)“ o jejich úmyslu 
exportovat léčivé přípravky mimo území Polska, včetně 
jejich množství

– GIF rozhodne do 30 dnů o povolení/nepovolení exportu

– jestliže GIF do 30 dnů nerozhodne, poté lze export 
realizovat

– pakliže je export uskutečněn bez povolení GIF, lze udělit 
sankci, a to ve výši 5% ročního obratu, nejméně však ve 
výši dvojnásobku uskutečněného exportu 



Polsko

• Studie ABR SESTA  z roku 2018 poukazuje na 
alarmující trend

– dostupnost  „life-saving medications“ se 
snížila z 39% v roce 2016 na 14% v roce 
2018

– odhad ilegálního exportu 0,5 mld. €

– nové „metody“ ilegálního exportu –
změna EAN na balení a následný export

Zdroj: Gazeta Wyborcza, 2018
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