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R O Z H O D N U T Í 

 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) jako příslušný správní 
orgán dle ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), a ve spojení s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů, v řízení, jehož účastníky jsou: 
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  

*MZDRX011XDG0* 
MZDRX011XDG0 
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se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 AbbVie Ltd., 
se sídlem Abbvie House, Vanwall Business Park, Vanwall Road, SL6 4UB Maidenhead, 
Berkshire, Velká Británie, ev. č.: 08004972  
zastoupena: AbbVie s.r.o., Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00  
Praha 5 - Stodůlky, IČO: 24148725 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení AbbVie Ltd., se sídlem Abbvie House, Vanwall 
Business Park, Vanwall Road, SL6 4UB Maidenhead, Berkshire, Velká Británie,  
ev. č.: 08004972, zastoupena: AbbVie s.r.o., Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 
158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 24148725 (dále jen „odvolatel“), proti rozhodnutí Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 21. 12. 2017, č. j. sukl396643/2017, 
sp. zn. SUKLS259269/2017 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), vydanému ve správním 
řízení ve věci žádosti o změnu maximální ceny léčivého přípravku: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0210292 VIEKIRAX 12,5MG/75MG/50MG TBL FLM 56(4X14) 

 
(dále také jen „předmětný přípravek“ a „předmětné správní řízení“) 
 

t a k t o: 
 
podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu se napadené 
rozhodnutí ruší a řízení se zastavuje.  
 
 

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 

Dne 12. 10. 2017 obdržel Ústav žádost o změnu stanovené maximální ceny předmětného 
léčivého přípravku, podanou účastníkem řízení, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České 
republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518. 
 
Ústav vydal dne 21. 12. 2017 ve správním řízení ve smyslu ustanovením § 39i odst. 1 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo 
„zákon o veřejném zdravotním pojištění“) napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že 
Ústav: 
 
„1. léčivému přípravku 

 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0210292 VIEKIRAX 12,5MG/75MG/50MG TBL FLM 56(4X14) 
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mění na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a v souladu s ustanovením § 39a odst. 2 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovenou maximální cenu a stanovuje ji 
ve výši 260 536,65 Kč.“ 
 

 
II. 

Odvolání 
 

Odvolatel podal dne 5. 1. 2018 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se zrušení rozhodnutí a vrácení věci Ústavu k novému 
projednání. Odvolatel je ve vztahu k výroku č. 1 držitelem rozhodnutí o registraci léčivého 
přípravku, uvedeného v tomto výroku. 
 
Ministerstvo na základě předložených odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
1. V rámci své první námitky odvolatel namítá zejména následující. 
 
Napadené rozhodnutí dle názoru odvolatele vychází ze zcela nedostatečně a nesprávně 
zjištěného skutkového stavu, když Ústav nejen vůbec nezjišťoval skutečnou výši přirážek za 
obchodní výkony (marže) u předmětného přípravku v Nizozemsku a Švédsku, které pro 
přepočet cen použil, ale dokonce výslovně odmítl zohlednit důkazy, které dokládají konkrétní 
cenu předmětného přípravku v těchto zemích. 
 
Přepočet zjištěných cen předmětného přípravku v Nizozemsku a Švédsku na ceny výrobce je 
nesprávný a zcela nepřezkoumatelný, když od zjištěné ceny odečítá konkrétní výši „přirážky“, 
kterou však vůbec nezjistil, a která neodpovídá skutečnosti. Ve spisovém materiálu nejsou 
navíc shromážděny žádné údaje o skutečné konkrétní výši marže distributora v Nizozemsku 
a Švédsku. Nadto ze samotného zdroje, na nějž se Metodika přepočtu nalezené ceny na cenu 
referenční (dále jen „Metodika“) odkazuje, je zřejmé, že přepočet je založen na nesprávných 
výších marží. 
 
Přesto Ústav odmítl zohlednit důkazy, dokládající nesprávnost ceny, včetně kopií faktur, 
uvádějících správnou cenu předmětného přípravku z roku 2017, a to s tvrzením, že tyto faktury 
nejsou přímo z rozhodného období. 
Ačkoliv tyto důkazy jsou z roku 2017, Ústav je odmítl, a přitom sám v Metodice odkazuje na 
publikaci ÖBIG z roku 2006, která obsahuje toliko pouhé názory na farmaceutické odvětví, 
které odrážejí stav autorových znalostí na jaře roku 2006. Publikaci ÖBIG považuje odvolatel 
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za dokument velmi zastaralý a vůbec neodrážející aktuální stav a pocházející dokonce ještě 
z doby, kdy Ústav neměl v oblasti stanovování maximálních cen věcnou příslušnost.  
 
Dokument ÖBIG přitom nejen vůbec neprokazuje, že u předmětného přípravku byla 
v rozhodném období v Nizozemsku a Švédsku skutečně uplatňována ta výše přirážky za 
obchodní výkony (marže), kterou odpočetl a na jejímž základě provedl přepočet nalezené ceny 
na cenu referenční. Naopak, tato publikace sama výslovně uvádí, že obsahuje pouze odhady 
průměrné výše přirážek (nikoli tedy přirážky aplikované u té kategorie, do níž náleží předmětný 
přípravek), a to pouze za roky 2004 nebo 2005. Navíc v řadě řízení byly Ústavu předloženy 
důkazy, že Ústavem používaná výše přirážek za obchodní výkony v Nizozemsku a Švédsku 
a výpočet ceny v těchto státech, používaný Ústavem, jsou zcela chybné. Pokud jde o Švédsko, 
jde o dopis pana J. Lindberga, Deputy Director, Socialdepartment Regeringskansliet ze dne  
7. 7. 2015, z něhož jednoznačně vyplývá, že ve Švédském království není regulována výše 
přirážek za obchodní výkony a výpočet Ústavu je zcela chybný. Pokud jde o Nizozemsko, jde 
o dopis pana Dr. M.T.M. Raaij, Department of Pharmaceutical Affairs and Medical Technology, 
The Ministry of Health ze dne 22. 6. 2015, z něhož jednoznačně vyplývá, že v Nizozemském 
království není regulována výše přirážek za obchodní výkony a výpočet Ústavu je zcela 
chybný. Pro příklad uvádí odvolatel, že tyto důkazy byly Ústavu předloženy například v řízení 
vedeném pod sp. zn. SUKLS104786/2015 nebo pod sp. zn. SUKLS146205/2015, jakož 
i v řadě dalších řízení. Ústavu jsou tedy tyto důkazy známy z jeho úřední činnosti ve smyslu  
§ 50 odst. 1 správního řádu. 
 
Dále odvolatel uvádí, že v průběhu správního řízení doložil skutečnou cenu předmětného 
přípravku v Nizozemí kopií faktury ze dne 1. 9. 2017, respektive ze dne 2. 5. 2017 pro případ 
Švédska a dokument ÖBIG tak vedle doložených faktur a uvedených prohlášení nemůže 
obstát. 
 
Napadené rozhodnutí je ze všech těchto důvodů podle názoru odvolatele nepřezkoumatelné 
a je vydáno v příkrém rozporu jak se zákonem o veřejném zdravotním pojištění, tak i se 
základními zásadami správního řízení, konkrétně se zásadou zákonnosti, jakož i v rozporu 
s ustanovením § 3 a § 50 odst. 1 správního řádu. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Podle ustanovení § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. mají účastníci řízení právo vyjádřit se 
k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dní ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování 
podkladů pro rozhodnutí. Obdobně tak stanoví § 36 odst. 3 správního řádu, podle kterého musí 
být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak.  
 
Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravku VIEKIRAX uvedených ve 
výroku napadeného rozhodnutí. Podle odůvodnění napadeného rozhodnutí a obsahu spisu, 
zejména podle cenových referencí vložených do předmětné spisové dokumentace dne  
27. 11. 2017 pod č. j. sukl343338/2017, byla u předmětných léčivých přípravků dopočítávána 
cena výrobce zjištěná mimo jiné v odvolatelem namítaném Nizozemsku a Švédsku a dále též 
např. v Dánsku. 
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Výše přirážek za obchodní výkony, které v daném konkrétním případě Ústav aplikoval při 
výpočtu maximální ceny předmětných léčivých přípravků, vycházely z dokumentu ÖBIG (mimo 
jiné pro odvolatelem namítané Nizozemsko a Švédsko), a v případě obchodní přirážky 
v Dánsku ze sdělení dánské agentury pro léčiva z roku 2011. Na tyto dokumenty se odvolává 
Metodika přepočtu nalezené ceny na cenu referenční ze dne 1. 2. 2016, SP-CAU-010, 
vytvořená Ústavem vložená do předmětné spisové dokumentace dne 25. 10. 2017 pod  
č. j. sukl271767/2017. Dokument ÖBIG a sdělení dánské agentury pro léčiva z roku 2011 byly 
použity jako podklad rozhodnutí pro stanovení výše obchodních přirážek. Ani napadené 
rozhodnutí, ani Metodika však neuvádějí zdroj těchto důkazních prostředků. Dokument ÖBIG 
a sdělení dánské agentury pro léčiva z roku 2011 nejsou založené jakožto důkazní prostředky 
v předmětném spise. Ústav přitom může bez nejmenších obtíží zakládat do správního spisu 
dokument ÖBIG a sdělení dánské agentury pro léčiva z roku 2011 jako důkaz o výši obchodní 
přirážky, kterou použil při výpočtu maximální ceny léčivého přípravku. Napadené rozhodnutí 
je proto v otázce výše obchodní přirážky nepřezkoumatelné, protože dokument ÖBIG a sdělení 
dánské agentury pro léčiva z roku 2011 nejsou založeny ve spise. Ministerstvo v této 
souvislosti konstatuje, že správní orgán prvního stupně je povinen do spisu zakládat dokument 
ÖBIG a sdělení dánské agentury pro léčiva z roku 2011, pokud na základě nich hodlá 
kalkulovat obchodní přirážku nebo marži, uvést zdroj tohoto důkazu a zároveň vysvětlit 
v odůvodnění, proč zvolil takovou výši obchodní přirážky nebo marže (s odkazem na důkaz, 
včetně čísla stránky), jakou při kalkulaci zvolil. Zároveň je v takovém případě Ústav povinen 
se náležitě vypořádat s návrhy a námitkami týkajícími se obchodní přirážky, které vznáší 
účastníci řízení (srov. § 68 odst. 3 správního řádu). 
 
Námitka odvolatele je důvodná.  
 
Odvolatel uplatnil v odvolání další odvolací námitky, ale protože odvolací orgán ruší napadené 
rozhodnutí z důvodu jeho rozporu s právními předpisy nebude se tudíž v souladu 
s ustanovením § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. zabývat vypořádáním dalších odvolacích 
námitek. Podle ustanovení § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Odvolací orgán 
není vázán důvody odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu 
s právními předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení 
nezabývá.“ 
 

IV. 
 

V průběhu odvolacího řízení byla rozhodnutím Ústavu č. j. sukl334005/2019,  
sp. zn. SUKLS265891/2019 ze dne 20. 12. 2019 zrušena výše a podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění předmětnému léčivému přípravku VIEKIRAX. Uvedené zrušující 
rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 1. 2020. 
 
Podle ustanovení § 39j odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že maximální cena léčivého 
přípravku zaniká dnem vykonatelnosti rozhodnutí o zrušení výše a podmínek úhrady tohoto 
léčivého přípravku. 
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Vzhledem k tomu, že předmětný přípravek již nemá stanovenou výši a podmínky úhrady, 
lze konstatovat, že ex lege zanikla i jeho maximální cena. Předmětný přípravek je jediný 
přípravek, o kterém se vedlo předmětné správní řízení. 
 
Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu platí, že řízení o žádosti správní orgán 
zastaví, pokud žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo 
pokud není více žadatelů, anebo zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení týká.  
 
Ministerstvo uzavírá, že zánik maximální ceny předmětného léčivého přípravku je důvodem 
pro zastavení předmětného správní řízení (§ 66 odst. 1 písm. f] správního řádu), a proto 
nezbývá odvolacímu orgánu, než předmětné správní řízení zastavit a napadené rozhodnutí 
zrušit, a to podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu. 
 
 
Z ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu vyplývá, že v případě, kdy odvolací správní orgán 
zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení (viz § 66 správního řádu), bez 
dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může 
mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. Odvolací orgán po 
přezkoumání napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo dospěl k závěru, 
že napadené rozhodnutí je nesouladné s právními předpisy (viz výše). Za takové situace 
nezbývá než konstatovat, že nejsou naplněny podmínky pro aplikaci ustanovení  
§ 90 odst. 4 správního řádu ze strany odvolacího orgánu a namísto toho se v tomto konkrétním 
případě aplikuje § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu.  
 
 

V. 
 

Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 

          
        Mgr. Daniela Rrahmaniová  

vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků 
podepsáno elektroniky  
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